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zwana jest „niedźwiedziem”, zdobi ją znak ukośnego 
krzyża — symbol Słońca, któremu poświęcone było 
sanktuarium (być może celtyckie) z IV—I w.p.n.e.
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Od redakcji
UWAGA! Każdy prawdziwy Przy
jaciel i Czytelnik „Spotkań z Za
bytkami” ma w domu lub w biurze 
nasz kalendarz na 1995 r.! Pisaliś
my o nim we wrześniu i w paź
dzierniku — od miesiąca znajduje 
się w sprzedaży (cena hurtowa wy
nosi 26 tysięcy zł). Pytajcie w księ
garniach o ścienny kalendarz 
„Spotkań z Zabytkami” na 1995 r., 
wydany z okazji setnego numeru 
naszego pisma!!

Najwyższy czas załatwić prenumeratę 
na przyszły rok. Od stycznia jeden eg
zemplarz pisma kosztować będzie 20 ty
sięcy zł. Przypominamy także, że pier
wszych stu prenumeratorów otrzyma 
BEZPŁATNIE nasz KALENDARZ’95. 
Przekaz na prenumeratę zamieszczamy 
na s. 47.
Każdego roku w listopadowym numerze 
publikujemy więcej artykułów w ramach 
AKCJI CMENTARZE. W tym numerze 
pokazujemy malownicze kirkuty zacho
wane we wschodniej Galicji (s. 15), mu
zułmańskie groby w Warszawie (s. 24), 
cmentarz z pierwszej wojny światowej 
koło Bolimowa (s. 43) i wiejski w Okrzei, 
woj. siedleckie (s. 44). Z odzyskaniem 
niepodległości w 1918 r. wiąże się artykuł 
o pobytach Józefa Piłsudskiego we Lwo

wie (s. 16), a z pierwszą wojną o twierdzy 
w Przemyślu (s. 2). W zapowiadanym już 
uprzednio artykule przedstawiamy 
przystosowany do zwiedzania zamek w 
Czorsztynie (s. 32). Być może nie tak po
winien wyglądać, jak by jednak na to nie 
patrzeć faktem pozostanie, że wędrując 
między zamkowymi murami nikt nie bę
dzie już narażony na złamanie nogi lub 
rozbicie głowy spadającą cegłą. Szkoda, 
że dzieje się to na skutek zagrożenia ze 
strony uruchamianej zapory na Dunaj
cu. Pod tym „pistoletem” zrobiono już 
wiele nieodwracalnych błędów, jak np. 
postawienie wsi Nowe Maniowy (stara 
wieś ulegnie zalaniu wodą), w której pi
jany góral nie może trafić do chałupy, 
bowiem wszystkie są takimi samymi be
tonowymi „pudełkami”.
Grudniowy, świąteczny numer naszego 
pisma przyniesie skierowaną do wszyst
kich Czytelników ankietę pod nazwą 
SPOTKANIE Z CZYTELNIKAMI. Kry
stalizuje się nasz fundusz pieniężnych 
nagród, które będą rozlosowane wśród 
uczestników ankiety. Jak na nasze ubogie 
pismo, nagrody te nie będą małe! Oprócz 
ankiety w ostatnim tegorocznym nume
rze będziemy mogli przeczytać m.in. o 
ubraniach sprzed 2,5 tysiąca lat, o „sta- 
rożytnikach” z rodu Tyszkiewiczów, o 
„polskich pytaniach” dotyczących zabyt
ków. Pokażemy również dawne etykiety 
płyt gramofonowych i sposoby przyj
mowania gości w minionych latach.
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Waldemar Brzoskwinia

Twierdza 
Przemyśl

Mianem „teatralne” czy też 
„scenograficzne” określa się 

iluzjonistyczne, barokowe polichromie, 
a sztuczna ruina „Teatru na wodzie” 

w Łazienkach jest świadomie zamierzoną 
dekoracją. Romantyczne założenie 

architektoniczno-parkowe wręcz opiera 
się na scenariuszu, w którym cienista aleja 

to tło dla spaceru pani z pieskiem, 
„świątynia dumania” jest oprawą dla 

zwiewnie odzianej damy z tomem poezji 
w dłoni, „altana” z drzew kryje pierwsze 

spotkanie kochanków, a żywopłotowy 
labirynt — to „sceniczna” metafora życia.
A życie toczy się na ulicach. Tu architekt 

może przewidzieć, że przedstawienia 
wojskowych parad będą odbywać się na 

Polu Marsowym czy na Placu Saskim, lecz 
nie zakłada już z góry, czy i kiedy zwykłą 

ulicą przeciągnie religijna procesja lub 
pochód cyrkowców, przed którą 

kamienicą kogoś potrąci dorożka, ani 
jakie chorągwie zwisną kiedyś z balkonów. 

Tekst sztuki i jej reżyserię pozostawia 
życiu.

Pomiędzy architekturą scenografii do za
planowanych scen, a tą, która przeznaczona 
jest do sztuki jeszcze nie napisanej, stoją 
architekci w mundurach o sztywnych, 

wysokich kołnierzach. Dobrze znają dawniejsze 
dramaty: wielkie oblężenie Alezji przez Cezara, dwa
dzieścia z górą lat ciężkich walk o Kandię w XVII 
w., rolę twierdz w wojnach napoleońskich. Dzięki 
podręcznikom taktyki znają nawet niektóre sceny 
dramatu. Jak nikt inny znają rekwizyty: ciężkie, bły
szczące spiżem armaty, lśniące od oliwy karabiny, 
wozy taborowe. Przechodząc przez koszary mogą 
nawet ujrzeć osoby dramatu, lecz nie mogą wiedzieć, 
czy i kiedy dramat się zacznie, jak potoczy się akcja i 
czy ich scenografia będzie jeszcze pasować. Inżynier- 
-fortyfikator znajduje się w szczególnej sytuacji — je
go dzieło nie będzie tylko scenografią, tłem sztuki. 
Ono odegra rolę bohatera dramatu — gdy zacznie się 
akcja, od tej „scenografii” zależeć może życie niejed
nego człowieka i los całego kraju. Architekt wojskowy 
XIX w. rzadko myśli o odbiorcy swego dzieła w ka
tegoriach estetyki i artystycznej ekspresji. Wszak je
den z głównych odbiorców to wróg, więc dzieło trze
ba ukryć przed obserwatorem, aby utrudnić wykry
cie i zniszczenie. Wreszcie architekci twierdzy działa
ją w skali, z jaką „zwyczajni” urbaniści mają do czy
nienia wyjątkowo rzadko. Nowoczesna twierdza — 
to forteczny park krajobrazowy, przestrzeń kilkuset 
kilometrów kwadratowych, zorganizowana za pomo
cą kilkudziesięciu dzieł obronnych, setek kilometrów 
dróg, maskujących zadrzewień. Przestrzeń zorgani
zowana do walki.
W taki sposób w XIX w. dzieło nieznanych murato
rów średniowiecznych zamków; nowożytnych arty- 
stów-inżynierów: Diirera, Martiniego, Tylmana; 
wielkich twórców twierdz bastionowych: Vaubana, 
Coehoorna i ich krytyka, Montalemberta — konty
nuują równie wybitne talenty: Aster i Biehler w 
Niemczech, we Francji Sere de Rivieres, w Belgii 
Brialmont, w Rosji Todleben i Bujnicki, w Austrii 
Caboga, Salis Soglio, Brunner i wielu innych. Nie 
brak wśród nich Polaków, jak Prądzyński, Księżar- 
ski, Roszkowski, Gołogórski czy aż w dalekim Peru 
Malinowski. Zapis ich działalności do dziś tkwi w 
krajobrazie.
Twierdza Przemyśl — to tylko jeden z kilkudziesię
ciu tego typu zapisów architektoniczno-kraj obrazo
wych w Europie. Jak nietrudno znaleźć podobień
stwa między dziełami Zoli i Reymonta, powstałymi 
w paneuropejskim nurcie naturalizmu, tak warunki 
pola walki i doktryny fortyfikacyjne są przyczyną 
podobieństw między fortyfikacjami Przemyśla, War
szawy, Kolonii, Rzymu czy Verdun.
Początki kształtowania się Twierdzy Przemyśl jako 
zespołu umocnień epoki nowoczesnej przypadają na 
okres po Kongresie Wiedeńskim. Twierdza z XIX w. 
— to kontynuacja obronnej tradycji miejsca. Tu ist
niał duży, średniowieczny gród, zachował się zamek, 
z czasem przebudowany w stylu renesansowym. Do 
dziś pozostały relikty umocnień miejskich, spod któ-
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1. Tradycja miejsca — ufortyfi
kowany Przemyśl na początku 
XVII w. z zamkiem w głębi po 
prawej stronie (miedzioryt z dzie
ła Civitates orbis terrarum G. 
Brauna i F. Hogenberga)
2. Schemat układu Twierdzy 
Przemyśl przed 1914 r. (pominięto 
drobniejsze dzieła obronne)

rych z niczym odszedł szwedzki generał Douglas w 
czasie „potopu”.
Na podstawie ekspertyzy terenowej kpt. Cichockiego 
w 1819 r. powstała koncepcja ufortyfikowania Prze
myśla autorstwa gen. Blagojevicia, zakładająca 
umocnienie przyczółka mostowego i rzucenie w 
przedpole szańców na dystans około 1500 m. Odwa
żniejsza była koncepcja płk. Hrabowsky’ego z 1830 r. 
z pierścieniem dzieł obronnych w odległości około 5 
km od centrum. Do tej skali założenia nawiązano w 
kolejnej wersji z lat 1845—1847; była to koncepcja 
umocnień stałych z murowano-ziemnymi fortami.
Stosunki wewnątrz koalicji „trzech czarnych orłów” 
przechodziły różne fazy. Dyplomatyczne interwencje 
Rosji, odprężenia polityczne, wydarzenia wewnęt
rzne w Austrii spowodowały zawieszenie prac forty

fikacyjnych w 1821 r. i odstąpienie od realizacji pó
źniejszych planów. W 1849 r. przez Przemyśl prze
szły wojska „żandarma Europy”, by pomóc Austrii 
zdusić węgierskie powstanie. Zaraz w roku następ
nym komisja barona von Hessa orzekła o koniecznoś
ci pilnego fortyfikowania Przemyśla jako fortecy ryg
lującej najdogodniejszą oś rosyjskiej operacji przez 
Bramę Przemyską na Budapeszt. Przy okazji wojny 
krymskiej ujawnił się konflikt związany z polityką 
bałkańską obu mocarstw, który 60 lat później stał się 
jedną z przyczyn wojny światowej. Klęska Rosji w 
wojnie krymskiej zadecydowała, że szybką budowę 
twierdzy polowej w Przemyślu jako obozu warowne
go 4. armii austriackiej — przerwano.
W 1866 r. monarchia Franciszka Józefa I otrzymała 
pod Sadową potężny cios, który otworzył okres sup
remacji niemieckiej w Europie wraz z pobiciem 
Francji w 1871 r. Wtedy też udowodniły swą wartość 
nowoczesne, gwintowane działa odtylcowe, co spo
wodowało rewolucję w sztuce fortyfikacyjnej. Od te
go momentu rozpoczęła się kolejna faza koncepcyjna 
w tworzeniu twierdzy przemyskiej. Działali tu Da
niel Salis Soglio, późniejszy generalny inspektor in
żynierii, i Andreas Tunkler, znany z realizacji pier
wowzorów typu fortu artyleryjskiego w Weronie. 
Dopiero po nadaniu Przemyślowi w 1873 r. statusu 
twierdzy I klasy sytuacja międzynarodowa związana 
z wojną rosyjsko-turecką przyczyniła się do wszczę
cia prac fortyfikacyjnych na większą skalę. Zgodnie z 
nowymi wymogami sztuki obronnej przyjęto założe
nie dwóch pierścieni umocnień. Bliższy miastu rdzeń 
(noyau) otaczał je piętnastokilometrowym obwodem 
na wzgórzach i w dolinie Sanu, wykorzystując i uzu
pełniając wcześniejsze umocnienia.
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Drugi obwód samodzielnych fortów rzucono w 
przedpola na odległość kilku kilometrów. Miały za
panować nad wzgórzami, z których przeciwnik 
mógłby zagrozić rdzeniowi, oraz zaryglować drogi i 
doliny Sanu i Wiaru. Zaczątkiem tego obwodu były 
usypane ćwierć wieku wcześniej szańce. Nowe 
umocnienia częściowo nawiązywały w formie do 
owych starszych szańców wielobocznych i ich poto
wego charakteru, częściowo świadczyły już o wejściu 
nowej formuły fortu artyleryjskiego. Po zmianach 
koncepcji, zmierzających do dalszego wysunięcia 
ufortyfikowanych pozycji i zamiany wewnętrznych 
na pozycje wspierające, ostateczny układ zewnęt
rznego pierścienia, tworzony od około 1880 r., utrwa
lał się aż do pierwszej wojny. Nie tylko dlatego, że 
zapewniał odpowiednie warunki obrony, ale i dlate
go, że po raz pierwszy tworzyły go — prócz półsta
łych szańców — stałe forty artyleryjskie. Gdy w 1886 
r. zakończono zasadniczą fazę prac i w czasie cesar
skiej wizytacji rozdzielono odznaczenia i nagrody — 
twierdza była już przestarzała. Przesądziły o tym 
europejskie doświadczenia z nową amunicją artyle
ryjską i wprowadzenie jej do produkcji. Nowe poci
ski, wybuchające po trafieniu w cel, odznaczały się 
nie spotykaną dotąd skutecznością. W europejskiej 
doktrynie fortyfikacyjnej jest to czas nagłego kryzy
su: prasa ogłosiła niepodzielną dominację artylerii — 
„boga wojny” i nieprzydatność wszelkiej fortyfikacji. 
W 1887 r. belgijski parlament zdecydował jednak o 
budowie nowych, wielkich twierdz Liege i Namur,

3. Zniszczona bateria pancerna tortu X „Orzechowce”
4. Koszary schronowe fortu XV „Borek"
5. Fragment fortu III „Łuczyce"
6. Fosa i zieleń maskująca fortu IIb „Cyków”

(zdjęcia: 3, 4, 6 — Piotr Bujas, 5 i rys. — Waldemar Brzoskwinia)

zaopatrzonych w forty pancerne projektu gen. H. A. 
Brialmonta. Pancerz i trzykrotnie grubsze od daw
nych betonowe sklepienia były odpowiedzią na za
grożenie nowymi pociskami.
Dwa lata później komisja gen. von Binglera orzekła o 
konieczności modernizacji Twierdzy Przemyśl. 
Wszczęto prace koncepcyjne nad nowymi formułami 
systemów fortyfikacyjnych, dzieł obronnych i kons
trukcji pancernych. W tym przełomowym okresie na 
stanowisko komendanta twierdzy przyszedł do
świadczony inżynier fortyfikacyjny, feldmarszałek- 
-porucznik Roszkowski, a jego podwładnym jako dy
rektor inżynierii twierdzy został wybitny fortyfikator 
ppłk Moriz von Brunner. W okresie od 1892 do oko
ło 1906 r. twierdza przeszła przez zasadniczą fazę 
unowocześniania. Działania szły ogólnie w trzech 
kierunkach. Dwa z nich zaznaczyły się od początku. 
Polegały na uzupełnieniu zewnętrznego, najważniej
szego pierścienia twierdzy nowoczesnymi fortami 
pancernymi. Te bądź zastępowały starsze dzieła w 
funkcjach obronnych (forty IX i XIII), bądź też, bli-
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sko usytuowane, przejmowały część ich funkcji (forty 
obrony bliskiej, w tym część pancernych, oraz bate
rie dla dział do walki dalekiej). W ten sposób nastę
powało rozpraszanie umocnień w terenie, a „specjali
zowane” dzieła obronne miały działać wspólnie jako 
grupy fortowe. Zaskakuje fakt, że budowę fortów 
pancernych prowadzono już w 1893 r., gdy nie istnia
ły jeszcze przeznaczone dla nich niektóre typy ele
mentów pancernych. W 1896 r. podjęto trzeci kieru
nek działań, polegający na częściowej lub całkowi
tej przebudowie starszych dzieł obronnych. Przeksz
tałcono je czy to w forty opancerzone, czy zaopatrzo
ne tylko w nowe bloki kazamatowe z działami za pan
cerzem do ognia bocznego (tradytory) oraz kazamaty 
schronowe o nowej, stalobetonowej konstrukcji, czy 

wreszcie przebudowywano na ośrodki obrony bli
skiej bez pancerza. Analogiczne zmiany ewolucyjne 
ujawniły się wówczas w całej europejskiej praktyce 
fortyfikacyjnej, przy czym każda z narodowych szkół 
fortyfikacyjnych preferowała odmienne pod wieloma 
względami rozwiązania. W tej fazie rozwoju znacznie 
stracił na znaczeniu rdzeń Twierdzy Przemyśl, wo
bec czego jego modernizacja przesunęła się na pó
źniejszy okres.
Na znacznie mniejszą już skalę prace fortyfikacyjne 
kontynuowano po 1914 r., niemniej jednak u progu 
pierwszej wojny światowej następca Salis Soglia, 
gen. Leithner orzekł, że twierdza jest przygotowana 
do walki „na tyle, by nie sprawiać kłopotu”. Zatem nie 
była to może scenografia na miarę najpotężniejszej 

5



twierdzy niemieckiej Metz, czy francuskiego Ver
dun, lecz dla słabo wyekwipowanej, choć licznej ar
mii rosyjskiej, Przemyśl po uzupełnieniu przez 
ogromne założenie fortyfikacji polowych stał się gro
źnym przeciwnikiem.
Lata 1914—1915 — to wielki dramat twierdz euro
pejskich. W ich potędze opinia publiczna pokładała 
tak wielkie nadzieje, jak niedawne zaufanie w „nieza
tapialnego Titanica” — bo twierdze, wielkie statki i 
okręty traktowano wówczas jako szczytowe osiągnię
cia epoki. Tym większy był zawód, gdy po kilku 
dniach ostrzału najcięższej artylerii padły potężne 
twierdze Brialmonta, gdy padł zaskoczony przez 
Niemców Modlin, gdy padła krótko szturmowana 
jedna z największych twierdz kontynentu — Ant
werpia.
W chwili, gdy Francuzi dokonywali manewru nad 
Marną, trwały ciężkie walki pod zajętym przez Ros
jan Lwowem. Niecałe dwa tygodnie później wojska 
carskie były już pod Przemyślem. Wnet twierdza 
została okrążona, po czym rozpoczął się zaciekły, 
trzydobowy szturm znacznie przeważających liczeb
nie sił rosyjskich. Austriacka odsiecz na miesiąc od
blokowała Przemyśl, ale 9 listopada 1914 r. twierdza 
znów znalazła się w okrążeniu. Tym razem siły rosyj
skie nieznacznie przewyższały liczebność załogi, lecz 
sytuacja na froncie nie rokowała nadziei na skuteczną 
pomoc z zewnątrz. Dramat twierdzy znaczony był 
walkami o wysunięte pozycje połowę, które przecho
dziły z rąk do rąk, mrozami i odwilżami, artyleryj
skim bombardowaniem walczących i powietrznymi 
nalotami na miasto, chorobami, głodem, aferami ap- 
rowizacyjnymi. Narastało demobilizujące poczucie 
beznadziejności sytuacji — to ono i brak żywności 
stały się głównymi przyczynami kapitulacji twierdzy 
po półrocznym oporze.
Akt trzeci rozegrał się w dwa miesiące później, na 
przełomie maja i czerwca 1915 r., kiedy połączone si
ły austro-węgierskie i niemieckie zdobyły słabo bro
nione ruiny Twierdzy Przemyśl. Jeszcze w 1915 r. 
starano się wykorzystać resztki twierdzy do stworze
nia linii umocnień od północy i wschodu. Epilog 
przypadł na 1917 r., kiedy akt zniesienia ograniczeń 
budowlanych przypieczętował utratę wartości bojo
wych i formalnego statusu twierdzy. W okresie 
międzywojennym na dużą skalę prowadzono akcję 
rozbiórki elementów kazamatowych fortyfikacji dla 
odzysku stali złomowej i materiałów budowlanych; 
niektóre elementy pancerne przeniesiono na nowe 
polskie fortyfikacje (np. do Osowca). Po „czwartym 
rozbiorze Polski” zaczęła powstawać na Sanie linia 
granicznych umocnień radzieckich, miejscami splata
jąca się z austriackimi (np. Wilcze, Łuczyce).
Mimo rujnacji twierdza jest trwałym zapisem historii 
w krajobrazie Przemyśla i okolic. Forty czytelne są 
jako kępy starodrzewia, przebieg dróg fortecznych 
bywa podkreślony szpalerami lub alejami drzew. W 
niejednym miejscu można natrafić na ślady fortyfi
kacji polowych. Rozwój urbanistyczny nie zdążył jesz

cze zdewastować organizmu twierdzy, jak to się 
stało w Warszawie czy na mniejszą skałę w Krako
wie. Wśród mieszkańców trwa pamięć o wielkim ob
lężeniu, podsycana kolejnymi publikacjami. Dzięki 
wojennemu dramatowi, owym publikacjom, działal
ności PTTK oraz specyfice estetyki ruin i forteczne- 
go krajobrazu — w Przemyślu na skalę nie spotykaną 
gdzie indziej w Polsce występuje zjawisko „turystyki 
fortecznej”. Nie oznacza to, że twierdza jest do tego 
przygotowana. Jedyne — jak dotąd — pozytywne 
zjawiska w tym względzie — to wytyczenie szlaku tu
rystycznego i adaptacja malej wartowni Bramy Sa
nockiej Dolnej na mini-muzeum pamiątek pierwszej 
wojny światowej. Osobno warto wspomnieć o rozpo
czętym przed kilku laty procesie rewaloryzacji prze
myskich cmentarzy wojennych. Jakby w zgodzie z 
dewizą c.k. monarchii jest on prowadzony „wspól
nymi siłami” strony polskiej i austriackiej.
Do tego stanu, jaki prezentuje dziś sławna Twierdza 
Verdun, w Przemyślu jeszcze bardzo daleko, choć i w 
Verdun wiele dzieł obronnych pozostaje w stanie 
zniszczenia i niknie pod dziko rozrastającą się ziele
nią. Pomnikową rangę francuska twierdza zyskała od 
razu po pierwszej wojnie światowej, od tej pory trwa
ją tam prace zmierzające stopniowo do coraz pełniej
szego wyeksponowania i udostępnienia ogółu war
tości zabytkowego kompleksu. Przez wspólny cha
rakter tych wartości dla Twierdzy Przemyśl ukuto 
słuszne określenie „Verdun wschodniego frontu”. W 
międzywojniu twierdza była postrzegana negatyw
nie, jako relikt czasu zaborów — odpadł tu tak wów
czas istotny czynnik chwały własnego oręża. Dziś 
istotne są czynniki dokumentujące tragizm wojny i 
śmierci z jednej, a zabytkowej wartości sztuki forty
fikacyjnej z drugiej strony. Przy tym specyfika wie
lonarodowych armii Rosji i Austrii (także udział 
Niemców) pozwala określić bitwę o Przemyśl tak, jak 
bitwę pod Lipskiem w 1813 r. — „bitwą narodów”. 
Poza tym, jak się już rzekło, twórcy twierdzy nie rep
rezentowali jednej tylko nacji, zaś fragment umoc
nień leży dziś w granicach Ukrainy.
Dziś zatem ochrona i zachowanie Twierdzy Prze
myśl ma szansę stać się „sprawą narodów”, zaś okreś
lenie „Verdun wschodniego frontu” może nabrać 
nowej, nie tylko historycznej treści. W scenerię stwo
rzoną przez wojskowych inżynierów można wpisać 
sceny zgoła przez nich nie zaplanowane, związane z 
odpowiednią oprawą tras zwiedzania i wydarzeniami 
kulturalnymi. Rocznica wielkiego oblężenia — to 
okazja do przypomnienia dziejów i wartości zabyt
kowego zespołu twierdzy przemyskiej. Warto też 
wspomnieć o utylitarnej i ekonomicznej sferze, skoro 
twierdza jest w stanie ściągać międzynarodowych 
turystów. Ogół historycznych i architektoniczno-kraj- 
obrazowych wartości ze specyfiką ekspresji reliktów 
twierdzy — to motywacja wstępnie już sformułowa
nej propozycji wpisania krajobrazu Twierdzy Prze
myśl na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Waldemar Brzoskwinia
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Jacek Suchodolski

Domy 
tyrolskie

W krajobrazie sudeckich wsi i miasteczek 
zdominowanych przez regionalną 

architekturę rzadko można spotkać 
budynki o odmiennych cechach 

konstrukcyjnych i formalnych. Do 
wyjątków należy skupisko wiejskich 

domów mieszkalnych w Mysłakowicach 
i Sosnówce, wzniesionych w stylu 

tyrolskim w 1838 i 1839 r. Rodowodu 
ponad sześćdziesięciu tyrolskich domostw 

u stóp Karkonoszy należy szukać aż 
w odległych Alpach, na terenie Austrii.

Nad rzeką Ziller (stąd nazwa tej części 
Alp — Zillertaler Alpen) od lat dwu
dziestych XIX w. istniał silny ośrodek 
ewangelizmu. Początkowo najliczniejsza 

grupa ewangelików pochodziła z górnej części Ziller- 
tal (dolina rzeki Ziller), rozciągającej się 30 km 
wzdłuż rzeki. Dolina rzeki Ziller o szerokości 2—3 km, 
gęsto zaludniona, poprzecinana łąkami, polami zbóż i 
sadami, z charakterystycznymi wieżami kościołów 
jawiła się jako piękna i zasobna kraina. Koło mia
steczka Zell, położonego około 20 km od początku 
doliny, góry zmniejszają jej dotychczasową szerokość 
i zmieniają tym samym charakter Zillertal.
Pierwsi, którzy zgłosili przynależność do wiary pro
testanckiej, byli mieszkańcami wsi: Ramsberg, Hol- 
lenzen, Bichel i Mayrhofen. Ponieważ stanowili oni 
zdecydowaną mniejszość, pozbawioną praw, szkół 
oraz własnego kościoła w katolickim Tyrolu, zwrócili 
się do cesarza z prośbą o przyznanie im pewnych 
przywilejów. Było to w 1832 r., gdy trzej przedstawi
ciele protestantów: E. J. Fleidl, B. Heim i Ch. Brug- 
ger zostali przyjęci na audiencji u cesarza Francisz
ka II w Innsbrucku. Po dwóch latach oczekiwań przy
szła odpowiedź odmowna, co pogłębiło i tak ciężkie 
położenie prawne i ekonomiczne innowierców. Stale 
natrafiali oni na negatywną reakcję ze strony cesarza 
lub jego urzędników, a w 1837 r. zaproponowano im 
wręcz przejście z powrotem na katolicyzm, zmianę 
miejsca zamieszkania lub opuszczenie granic cesar
stwa. Na decyzję mieli dwa tygodnie. Zdecydowana 
większość opowiedziała się za opuszczeniem swej oj
czyzny, tylko siedem osób powróciło na łono Kościo
ła katolickiego.
Przywódca protestantów E. J. Fleidl udał się do Ber
lina, aby uzyskać pomoc od króla Prus Fryderyka 
Wilhelma III. Spotkał się tam ze zrozumieniem i 
przychylnością. Władca Prus zdecydował się na 
udzielenie schronienia we własnym państwie wyg
nańcom protestanckim z Tyrolu. Po powrocie do Zil
lertal Fleidl oznajmił ową pokrzepiającą wiadomość 
swym krajanom. Tymczasem niektórzy z nich zaczęli 
sprzedawać już nieruchomości i czynić przygotowa
nia do opuszczenia Tyrolu. Rozpoczęły się wyjazdy 
całych grup i w Zillertal zapanowały ruch i krzątani
na nigdy dotąd nie spotykane. Najpierw wyjechali 
ewangelicy z Zell, nieco później wyruszyły grupy z 
Mayrhofen, Brandberg, Finkenberg, Hippach.
Droga Tyrolczyków prowadziła wzdłuż rzeki Inn 
przez St. Johann, Unken, Reichenhall, Salzburg i 
następnie Czechy. Pruską granicę osiągnęli uchodźcy 
w Miszkowicach 20 września po 21 dniach podróży 
i przebyciu 700 km. Drugi rzut dotarł tu 23 września 
razem z E. J. Fleidlem, następny 30 września, a 
czwarty i ostatni 17 października — łącznie 416 osób 
z całym dobytkiem, który mogli zabrać ze sobą na 
wozy. Zbliżająca się zima oraz epidemia cholery, 
która wówczas panowała w okolicach Kamiennej Gó
ry, początkowo nie były zachęcającymi okolicznoś-
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ciami dla zmęczonych i pragnących poprawy swego 
bytu przybyszów. Dochodziły do tego problemy 
mieszkaniowe — w Kowarach, gdzie udzielono im 
schronienia, przebywało niejednokrotnie w jednej 
izbie nawet 16 osób. Niektórzy z Tyrolczyków zaczę
li myśleć o powrocie, lecz hrabinie von Reden — 
dziedziczce okolicznych dóbr, udało się wpłynąć 
uspokajająco na nie najlepsze nastroje wśród prote
stantów. Dzięki jej energii oraz przychylności króla 
ustalono stosunkowo szybko miejsce osiedlenia się 
Tyrolczyków. Były to dwie wsie położone niedaleko 
Jeleniej Góry: Mysłakowice, które nabył w 1838 r. 
Fryderyk Wilhelm III, oraz sąsiednia Sosnówka.
Już w czerwcu 1838 r. dokonano podziału gruntów i 
rozpoczęto wznoszenie domów. Koszty budowy zos
tały pokryte z królewskiej kiesy. Ponaglany przez 
hrabinę von Reden oraz okoliczności król nakazał, 
aby domy były gotowe przed zbliżającą się zimą. 
Przy budowie zatrudniono 421 cieśli i 187 murarzy, 
wśród których byli Tyrolczycy oraz mieszkańcy 
Przesieki. Mimo niesystematycznych wypłat pienię
dzy i strajków rzemieślników zdołano do końca listo
pada oddać do użytku 45 z zaplanowanych 54 do
mów. Resztę, czyli około 20 budynków, wybudowa

no w następnym roku. W Mysłakowicach powstała 
również szkoła dla protestantów, a w 1840 r. poświę
cono kościół.
Domy w stylu tyrolskim wyróżniały się charaktery
styczną formą dachu o daleko wysuniętym okapie 
poza obrys ścian, opartym na wspornikowe uformo
wanych płatwiach umocowanych na pełnych ścia
nach nośnych. Pierwotne pokrycie gontem zastąpiono 
później eternitem, bardziej odpornym na wpływy 
atmosferyczne. Pewnym odstępstwem od ustalonej w 
Alpach normy jest kąt nachylenia połaci dachu, który 
w domach tyrolskich w Mysłakowicach i Sosnówce

1. Dom wiejski o charakterystycznej symetrycznej bryle z opasującą 
go galerią oraz dachem o niewielkim spadku w okolicach Salzburga
2. Fragment ściany szczytowej z elementami konstrukcji nośnej ścian 
i dachu w domu wiejskim z okolic Salzburga
3. Wiejski dom tyrolski w okolicach miasta Kufstein (pótnocny Tyrol)
4. Fragment narożnika galerii z jej konstrukcją nośną oraz więżbą da
chową w jednym z domów koło Kufstein (północny Tyrol)
5. 6. Domy tyrolskie w Mysłakowicach: z galerią w części mieszkalnej 
(5) i z galerią i balkonem (6); części gospodarcze domów dobudowa
ne na przedłużeniu części mieszkalnych
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zbliżony jest do stosowanego w rodzimych przekry- 
ciach sudeckich. Ściany budynków wznoszono jako 
wieńcowe na poziomie parteru i piętra, pokrywając je 
później dodatkowo deskami. Tam, gdzie tego nie 
zrobiono i konstrukcja wieńcowa pozostawała wido
czna, w niektórych budynkach można było zauważyć 
wypaczenie belek nie wysuszonych dostatecznie przed 
budową domów. Świadczy to m.in. o pośpiechu, w 

jakim cieśle kończyli swą pracę przed nadejściem zi
my w 1838 r.
Część mieszkalna budynku była połączona z inwen
tarską oraz stryszkiem na paszę. Ściany parteru w 
pomieszczeniach dla bydła murowano z cegły lub 
kamienia, bieląc ich płaszczyzny. Podobnie malowa
no ściany parteru w części mieszkalnej, które 
uprzednio tynkowano. Pokrycie tynkiem traktowano
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7. 8. Domy tyrolskie w Mysłako
wicach: elewacja wejściowa z 
galerią i balkonem podpartym 
dwiema smukłymi kolumienkami 
(7) oraz dom z 1838 r. ze zni
szczoną galerią i napisem: „Gott 
segne den Koenig Friedrich Wil
helm III” („Niech Bóg błogosławi 
króla Fryderyka Wilhelma III”) (8) 
9. 10. Hotel „Dworzysko” z poło
wy XIX w. w Szczawnie Zdroju 
(9); szczegóły podparcia galerii 
górnej i okapu dachu (10)
11. Rodzaje okien spotykanych 
w Sudetach: 1 — Złotniki kubań
skie, 2 — Mysłakowice, 3 — Kar
konosze

(zdjęcia: Jacek Suchodolski)

jako zabezpieczenie drewnianych ścian przed wpły
wami atmosferycznymi (oprócz krycia deskami), co 
zacierało jednak swoisty charakter całej konstrukcji. 
Jeden z najbardziej typowych elementów w tyrol
skim domu stanowiła opasująca go galeria, oparta na 
wspornikowe wysuniętych belkach stropu, której de
tal był różnie profilowany — począwszy od poręczy 
poprzez balustradę oraz dolny pas osłaniający głowi
ce belek nośnych.
W niektórych domach na ścianach szczytowych nad 
galerią umieszczano mały balkon wsparty na drew
nianych rzeźbionych kolumienkach, co nadawało ca
łości dodatkowego uroku i urozmaicało bryłę budyn
ku. Prostokątne okna parteru miały największą po
wierzchnię przeszklenia. Na piętrze były kształtem 
zbliżone do kwadratu, zaś okna strychowe miały 

wszystkie boki równe. Konstrukcję miały podobną 
do okien spotykanych w sudeckich domach wiej
skich. Początkowo wszystkie zaopatrzono w okienni
ce, których obecnie się już nie spotyka. Wnętrza do
mów były skromne z nisko umieszczoną powałą, je
dynie drewniane belki stropu nadawały im bardziej 
reprezentacyjną formę.
Ze zbudowanych 65 tyrolskich domostw w Mysła
kowicach i Sosnówce do dziś zachowało się niewiele 
ponad 30. Znajdują się one w różnym stanie: od do
brego (niestety mniejszość) do bardzo złego (np. bu
dynek nr 5 przy ul. Daszyńskiego ze zdewastowaną 
galerią). Podobnie, jak w wypadku innych zabytko
wych obiektów w Sudetach, okres dewastacji i nega
cji regionalnej spuścizny kulturowej, trwający tu co 
najmniej do początku lat siedemdziesiątych, pozo
stawił po sobie straty nie do odrobienia.
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W drugiej połowie XIX w. powstało w Sudetach kil
kanaście obiektów (wille, pensjonaty) nawiązujących 
mniej lub bardziej udanie swą formą do architektury 
tyrolskiej. Do ciekawszych należy hotel „Dworzy- 
sko” (dawniej „Idahof”) wybudowany w połowie 
XIX w. w Szczawnie Zdroju. Zwraca uwagę swą 
wielkością oraz bogatą ornamentyką detali architek
tonicznych galerii, dachu oraz okien. Dzięki pełnionej 
funkcji oraz bliskości stadniny koni znajduje się w 
nie najgorszym stanie. Może przyczyni się to do za
chowania go dla przyszłych pokoleń jako jeszcze jed
nego świadectwa bogactwa i wielowątkowości archi
tektury sudeckiej.

Jacek Suchodolski
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Grażyna Ławniczak

Poszukiwanie 
panoram

W historii malarstwa polskiego znanych 
jest dziewięć panoram: „Racławice” 

(1894), „Berezyna” (1896), „Golgota” 
(1896), „Tatry” (1896), „Bem 

w Siedmiogrodzie” (1897), „Męczeństwo 
Chrześcijan” (1899), „Somosierra” (1900), 

„Bitwa pod piramidami” (1901) oraz 
„Bitwa na Psim Polu” (1947). Los 

większości panoram był podobny — po 
wystawie obrazy ze względu na duże 

rozmiary (standardowe płótno 15X120 m) 
cięto na małe obrazki i rozprzedawano. 

Poszukiwania przypominają więc zabawę 
w puzzle. W tej układance przeważają 

fragmenty przechowywane przez muzea, 
lecz nie wiemy, ile malowideł znajduje się 

np. w kolekcjach prywatnych; 
przypuszczalnie sami właściciele obrazów 

nie identyfikują ich z wycinkami dużych 
panoram, traktując je jako pojedyncze 

sceny batalistyczne.

Panoramy nie pojawiają się w handlu antyk
warycznym; raz tylko — w 1930 r. magis
tratowi miasta Tarnowa zaproponowano 
kupno fragmentu malowidła „Bem 

w Siedmiogrodzie”. Pan Stanisław Zawadzki z Pozna
nia tak opisał posiadany obraz w liście do Tarnowa: 
„(...) część słynnej do niedawna panoramy posiada 
wymiary 1902^2,50 m. Generał Bem przedstawiony jest 
w pozycji siedzącej na koniu, wydając rozkazy stojące
mu opodał trębaczowi. Na drugim planie znajduje się 
liczny osobowo sztafaż żołnierski i koński. Postać 
Generała Bema jest mało mniejsza od wielkości natu
ralnej. Mógłbym przesłać fotografię tego płótna 
(obraz malowany jest olejno) skoro Świetny Magistrat 
reflektowałby nań. Cena za wymieniony obraz wyjątko
wo okazyjna wynosi zł 7 500, z czego 5 000 płatne z chwi
lą ew. kupna, reszta później (...)”. Magistrat 
Tarnowa z pewnością zainteresował się kupnem, gdyż 
gen. Bem urodził się w tym mieście, ale niestety kasa 
miejska była pusta. Proponowany fragment stanowił 
główną scenę panoramy „Bem w Siedmiogrodzie”; obec
nie ślad po nim zaginął.
Panoramę tę możemy dziś odtworzyć tylko na pod
stawie reprodukcji znajdującej się w katalogu towa
rzyszącym wystawie w Budapeszcie w 1898 r. Jan 
Styka podjął się namalowania tego obrazu na za
mówienie z Budapesztu, dla uczczenia 50. rocznicy wę
gierskiego powstania narodowego, a współpracowali 
z nim Węgrzy: malarz scen historycznych Vagó Pal i 
pejzażysta Spanyi Bela. Pracę wykonywano w rotun
dzie w Parku Stryjskim we Lwowie, po zabraniu z 
niej „Panoramy Racławickiej”; we wrześniu 1897 r. 
udostępniono obraz publiczności lwowskiej, malowa
no go zaledwie pięć miesięcy. W grudniu tego roku 
panoramę „Bem w Siedmiogrodzie” przewieziono do 
Budapesztu i eksponowano w jednym z pawilonów 
na terenie Parku Varosliget. Z niewiadomych powo
dów po kilku latach panorama wróciła do Polski i by
ła wystawiona jeszcze w Warszawie w 1907 r., po 
czym obraz został pocięty.
Najwięcej, bo aż 13 fragmentów tego przedstawienia 
odnaleziono — wszystkie znajdują się w Muzeum 
Okręgowym w Tarnowie. Z tej liczby osiem wido
ków pozyskano w 1985 r., kiedy z okazji odsłonięcia 
pomnika gen. Józefa Bema w Tarnowie muzeum po
przez ekspozycję fotogramów przypomniało dzieło 
Styki, a prezentacją pięciu zachowanych części obra
zu zainspirowano poszukiwania.
Być może podobne sensacyjne odkrycia zdarzą się je
szcze w związku z panoramą „Berezyna” — do tej 
pory znanych jest tylko pięć fragmentów w muzeach 
polskich, szkice do obrazu znajdują się w rękach 
prywatnych. Wiemy też, że „Berezyna” została oso
biście pocięta przez Wojciecha Kossaka w Krakowie 
w 1907 r. i po pewnych przemalowaniach rozprzeda
na w formie samodzielnych obrazów. Panoramę w 
całości można odtworzyć na podstawie albumu z 
1896 r. przechowywanego w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu, który kiedyś towarzyszył wystawie 
w Berlinie.
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1
Natomiast z panoramy „Bitwa pod piramidami” po
został już chyba tylko jeden wycinek, przedstawiają
cy szarżę Mameluków, który prezentowany jest na 
ekspozycji w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 
na Starym Rynku w Poznaniu. Z kolei szkice do 
„Somosierry” można obejrzeć w Muzeum Ziemi 
Przemyskiej, zaś do „Bitwy na Psim Polu” w Mu
zeum Historycznym we Wrocławiu. Nie zachowało 
się nic z panoramy „Tatry”. Znany jest tylko portret 
Wojciecha Gersona na tle tej panoramy, nie wiado
mo jednak, czy ma to związek z obrazem. Panorama 
ta przedstawiała zgromadzone przy ognisku postacie 
związane z Tatrami: Stanisława Witkiewicza, Woj
ciecha Gersona, Walerego Eljasza Radzikowskiego 
rozmawiającego z Tytusem Chałubińskim, ks. Józefa 
Stolarczyka i Sabałę. Obraz był malowany i wysta
wiony w Monachium w czerwcu 1896 r. W tym sa
mym roku udostępniono go warszawskiej publi
czności w specjalnie wzniesionym budynku na Dy-

1. Generat Józef Bem na koniu; 
zaginiony fragment panoramy 
„Bem w Siedmiogrodzie” (1897)

2. Wiwatujący chtopi — frag
ment panoramy „Bem w Sied
miogrodzie" znajdujący się w 
Muzeum Okręgowym w Tarno
wie

3. Szarża Mameluków z pano
ramy „Bitwa pod piramidami”
(1901) w Wielkopolskim Muzeum 
Wojskowym w Poznaniu

4. Szkic do panoramy „Somo
sierra” (1900) na wystawie „Kos
sakowie” w Muzeum Narodo
wym w Poznaniu w 1977 r. 4

13



Spotkanie z książką

COCTIIHBJi h

Kamiwip t> Te rtrailep r>.

OBJAŚNIENIE

Kazimierza 1 etmajera.

1936.

WARSZAWA.
r u k Emila Skiwskiego.

OEbHCHEHIH

5. Strona tytułowa Objaśnienia do olbrzymiego obrazu „Tatry” z 
1896 r.

(zdjęcia: 1 — Edmund Witecki, 2 — Robert Moździerz, 
3, 4 — Zygfryd Ratajczak)

nasach w Warszawie. Przy panoramie zabawiał wi
dzów opowieściami góral z Zakopanego. Zwiedzający 
żartowali, że panorama „Tatry” umożliwia spędzenie 
wakacji w górach bez paszportu.
O losie „Tatr” dowiadujemy się z wywiadu przepro
wadzonego ze Styką, zamieszczonego w stycznio
wym numerze czasopisma „Kraj” w 1900 r. Styka 
właśnie przygotowywał się do namalowania swojej no
wej panoramy „Męczeństwo Chrześcijan” i w tym 
celu nabył wystawione na licytacji płótno „Tatry”, 
które zamierzał zagruntować i wykorzystać. Tak się 
zapewne stało, w przeciwnym razie, jak informował 
Styka, płótno nabyliby Żydzi, by pokryć nim jarmar
czne budy.
Czy kiedykolwiek uda się jeszcze odszukać zaginione 
fragmenty którejś z polskich panoram? Są pewne 
nadzieje (niespodziewanie odnaleziono widoki pano
ramy „Bem w Siedmiogrodzie”), choć zbyt wiele 
obiecywać sobie nie można. Należałoby natomiast 
rozpocząć poszukiwania panoramy „Psie Pole”, która 
przepadła we Wrocławiu w połowie lat pięćdziesią
tych naszego stulecia.

Grażyna Ławniczak

Najstarszy

Od prawie półtora wieku trwa zainteresowanie rui
nami Ostrowa Lednickiego koło wsi Lednogóra 
między Poznaniem i Gnieznem. Jeszcze starsza 
jest tradycja tego miejsca łącząca lednickie ruiny z 
początkami chrześcijaństwa w naszym kraju i 
wczesnym okresem piastowskim. Nigdy jednak — 
mimo wieloletnich badań naukowych — nie znale
ziono dowodów uściślających datowanie i przy
czyny zbudowania tam m.in. kościoła o założeniu 
centralnym oraz prostokątnego palatium. W latach 
1987—1990 zespół naukowców kierowany przez 
prof. Klementynę Żurowską z Krakowa przeprowa
dził badania, których wynikiem było m.in. odkrycie 
dwóch baptysteriów — mis chrzcielnych. Na pod
stawie wielu analiz i porównań naukowcy defini
tywnie stwierdzili, że całe założenie obronno-rezy- 
dencjonalne na wyspie Jeziora Lednickiego pow-. 
stało przed rokiem 966 (data chrztu Polski) i ufun
dowane zostało przez Mieszka I na siedzibę misji 
pierwszego biskupa Jordana. Jest to więc najdaw
niejszy, kamienny zabytek architektury chrześci
jańskiej w kraju Polan.
Traktuje o tym dwutomowa książka Ostrów Led
nicki (Kraków 1993) pod redakcją K. Żurowskiej, 
na której wydanie złożyły się prace: Ośrodka Do
kumentacji Zabytków w Warszawie, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz finanse: 
Komitetu Badań Naukowych, generalnego kon
serwatora zabytków i Fundacji Lanckorońskich.
W publikacji zamieszczone zostały prace 
uczestników badań wraz z obszerną dokumentacją 
i choć mają one poważny charakter naukowy — 
warto tę pozycję mieć w swojej bibliotece. Wydaje 
nam się, że konieczny będzie następny krok — 
publikacja popularyzatorska (ale w lepszym opra
cowaniu edytorskim) w kilku wersjach językowych, 
uwzględniająca także inne okoliczne zabytki, m.in. 
skansen etnograficzny na wschodnim brzegu je
ziora. Zbliża się bowiem rok 2000 — tysiącletnia 
rocznica spotkania cesarza niemieckiego Otto
na III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie, przypu
szczalnie także na wyspie Jeziora Lednickiego, 
ustanowienia samodzielnej organizacji kościelnej 
w Polsce i symbolicznej koronacji naszego władcy. 
Łącząc te wszystkie wydarzenia zdajemy sobie 
sprawę, że idea zjednoczonej Europy ma tysiąclet
nią tradycję i po raz pierwszy zrealizowana została 
na terenie naszego kraju! Rozpropagowanie tego 
faktu (stąd zachęta do publikacji popularnonauko
wych) i poczynienie odpowiednich przygotowań 
powinno ściągnąć do Poznania, Gniezna i Ledno
góry masę turystów, (kas)
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Akcja cmentarze

Galicyjskie 
kirkuty

Galicja Wschodnia od 
XIV w. związana była z 
Koroną. Powstawały tu 
ogromne majątki ziem
skie, dla których spraw
nego gospodarowania 
potrzebni byli Żydzi jako

dzierżawcy karczem, mły
nów, gorzelni, browarów 
i administratorzy mająt
ków szlacheckich. W 
miastach zajmowali się 
handlem, rzemiosłem i 
transportem.
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Komendant 
we Lwowie

W XVII w. padli oni 
ofiarą pogromów kozac
kich; szczególnie tragi
czne dla podolskich Ży
dów było powstanie Boh
dana Chmielnickiego. W 
XVIII w. powstał misty
czny ruch religijny — 
chasydyzm, który od po
czątku był z entuzjaz
mem przyjęty przez ży
dowską biedotę. Na 
przełomie XIX i XX w. 
rozpoczęła się wielka 
emigracja Żydów z Ukra
iny i Polski do Ameryki. 
W anegdotach żydow
skich pozostały nazwy 
galicyjskich miasteczek: 
Kuty, Kosów, Nadwor
na, Stanisławów. Obec
nie Żydów w Galicji zo
stało zaledwie kilkuset. 
Zachowało się po nich 
sporo pamiątek. Najbar
dziej widocznymi ozna
kami, że w przeszłości 
tutaj mieszkali, są kirkuty 
— żydowskie cmentarze. 
W dużych miastach uleg
ły one zniszczeniu, np. 
w Stryju, Samborze i 
Kołomyi. W Stanisła
wowie na nowym cmen
tarzu znajduje się kilka 
macew z hebrajskimi i 
polskimi napisami. Pod
czas wojny 12 paździer
nika 1941 r. odbyła się tu 
masowa egzekucja Ży
dów. W centrum Stanis
ławowa zachował się 
kompleks żydowskich 
budynków: czynna do tej 
pory synagoga, budynek 
kahału oraz przedwojen
ne gimnazjum żydowskie 
założone w 1925 r. Z ko
lei w Drohobyczu 
przetrwało kilka syna
gog, wśród nich znana 
synagoga na Łanach. W 
Stryju, w centrum mia
sta straszy szkielet syna
gogi — pozostały z niej 
tylko mury i drewniane 

wrota, a na wewnętrz
nych ścianach zachowało 
się kilka inskrypcji oraz 
malowideł. Stosunkowo 
wiele zachowało się na
tomiast żydowskich cmen
tarzy. Najpiękniejszy z 
nich znajduje się w Bole
chowie z przeszło stu 
różnorodnymi, dobrze 
zachowanymi macewa
mi. Kilka z nich — to 
bogato rzeźbione mace
wy z piaskowca. Rzeźby 
przedstawiają jelenie, 
lwy, niedźwiedzie, gołę
bie, szabasowe świeczni
ki, szafy z książkami; za
chowała się także duża 
synagoga.
W drodze ze Lwowa do 
Stanisławowa, w Bursz
tynie zachowała się ko
bieca część cmentarza z 
macewami mającymi cha
rakterystyczne szabaso
we świeczniki. Na zwią
zanym silnie z chasy- 
dyzmem Pokuciu znaj
dują się cmentarze w 
Kosowie i w Kutach. 
Tereny te w przedwo
jennej Polsce znane były 
z ludowego rzemiosła ar
tystycznego, a wielu tu
tejszych Żydów zajmo
wało się sadownictwem. 
Cmentarz, składający się 
ze starszej i nowszej 
części, znajduje się w Ho- 
rodence, gdzie interesu
jący jest pomnik ufun
dowany przez Nowojor
ski Komitet Horodeński 
ofiarom pogromu kozac
kiego z 1919 r. W Śnia- 
tyniu zachował się jedy
nie nowy cmentarz z li
cznymi polskimi insk
rypcjami oraz duża sy
nagoga. Wszystkie te 
kirkuty świadczą, że była 
to kraina licznie za
mieszkana przez Żydów.

Jerzy Grabarczyk

O pobytach twórcy Legio
nów we Lwowie, o jego 
różnorodnych związkach z 
zawsze wiernym miastem 
pisano niemało, a dane 
podstawowe najłatwiej od
naleźć w Kronice życia Józe
fa Piłsudskiego 1867—1935 
Wacława Jędrzejewicza. 
Nie jest też zamiarem auto
ra powtarzanie zawartych 
tam informacji, lecz odwie
dzenie po półwieczu zapo
mnienia miejsc szczegól
nych — domów, w których 
Piłsudski mieszkał lub czę
sto bywał przed rokiem 
1914, gdy zatrzymywał się 
we Lwowie na dłużej. Nie 
wyróżniają się one niczym 
szczególnym, znaczenia 
nadaje im „tchnienie histo
rii”, ścisły związek z wielką 
postacią przeszłości. Nie
gdyś przypominały o tym 
marmurowe tablice, dziś 
tylko nasza pamięć może i 
powinna przydać blasku 
owym lwowskim zakątkom. 
Na szczęście przy powo
jennych zmianach nazw 
ulic (obecne nazwy w na
wiasach), z reguły nie 
zmieniano numeracji do
mów (o czym świadczą za
chowane dawne oznacze
nia), toteż wszystkie adresy 
odnaleźć można bez więk
szych trudności.
Po ucieczce w 1901 r. z pe
tersburskiego szpitala i 
przyjeździe do Lwowa, Pił
sudski mieszkał bardzo 
krótko u Jodko-Narkiewi- 
czów przy ul. Mickiewicza, 
po czym przeniósł się do 
willi Olgi i Adama Tołłocz- 
ków w pobliskich Brzu- 
chowicach. Znajomość z tą 
rodziną trwała potem przez 
wiele lat. W grudniu 1904 
r. we lwowskim mieszkaniu 
Tołłoczków na drugim pię
trze domu przy ul. Na Baj
kach (Kijowska) 28 Piłsud
ski brał udział w konspira
cyjnych zebraniach Polskiej 

Partii Socjalistycznej. Miesz
kał tam również w 1907 r.
Przyjazd do Lwowa w 
czerwcu 1908 r. wiązał się z 
przygotowaniami do utwo
rzenia bezpartyjnej organi
zacji wojskowej, wychodzą
cej z programem niepodleg
łościowym poza ruch socja
listyczny. W mieszkaniu 
Kazimierza Sosnkowskiego 
przy ul. Lenartowicza 
(Nieczui-Lewickiego) 12, 
na pierwszym piętrze, w 
gronie kilkunastu osób 
ukonstytuował się Związek 
Walki Czynnej. Uchwalono 
platformę ideową i regula
min organizacji. W 1933 r., 
w dwudziestą piątą roczni
cę wydarzeń, Okręg VI 
Związku Strzeleckiego we 
Lwowie ufundował tablicę 
pamiątkową z tekstem: 
„ W tym domu była pierwsza 
kwatera Związku Walki 
Czynnej w roku 1908”. Dziś 
nie ma po niej śladu.

Od 1908 r. podczas poby
tów we Lwowie Piłsudski 
zatrzymywał się zwykle u 
Hipolita Śliwińskiego, ar
chitekta, członka ZWC i 
Związku Strzeleckiego, 
w latach 1911 —1918 posła 
do parlamentu wiedeńskie
go. Śliwiński mieszkał w 
nowej wtedy, okazałej ka
mienicy przy ul. Kadeckiej 
(Gwardyjska) 6. W 1933 r. 
Strzelcy z VI Okręgu 
wmurowali nad bramą tab
licę przypominającą, że 
„Tu w domu Hipolita Śli
wińskiego przebywał i pra
cował Komendant Główny 
Związku Walki Czynnej i 
Związku Strzeleckiego Józef 
Piłsudski ze swoim sztabem 
w latach 1908—1914”. 
Poobtłukiwaną tablicę mo
żna było oglądać jeszcze 
kilka lat temu; obecnie po
została tylko pusta wnęka. 
Zniknął też zdobiący daw
niej zwieńczenie bramy ko-
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niętej w sierpniu 1929 r. 
tablicy: „Z rozkazu Józefa 
Piłsudskiego z domu tego w 
sierpniu 1914 r. wyszły od
działy Strzelców lwowskich 
na legionowe boje”. Za tab
licą wmurowano Akt Pa
miątkowy z okolicznościo
wym tekstem i podpisami 
fundatorów — dawnych le
gionistów.
22 listopada 1920 r. marsza
łek Józef Piłsudski odzna
czył miasto Lwów orderem 
Virtuti Militari. Przema
wiając podczas uroczystego 
śniadania, stwierdził: „Na 
tarczy waszej herbowej wy
pisane są słowa: »Zawsze 
wierny!« — i dlatego iluż tu 
wiernych szukało ucieczki. 
Ilu wiernych złożyło tu gło
wy, by swym duchem otoczyć 
opieką to, co tu w sercach 
najgoręcej żyło — wiarę, że

1 Ulica Na Bajkach 28
2. Ulica Lenartowicza 12
3. Ulica Kadecka 6
4. Ulica Nabielaka 20
(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

listy witraż z postaciami 
Jadwigi i Jagiełły.
W związku z intensyfikacją 
pracy organizacyjnej, ze
braniami, odczytami i ćwi
czeniami szczególnie często 
przyjeżdżał Piłsudski do 
Lwowa w latach 1912—1913. 
Wynajął wówczas (Śliwiń
ski przebywał w Wiedniu) 
małe mieszkanie w willi 
Marii Wiśniewskiej przy 

ul. Nabielaka (Kotlarew- 
skiego) 20. Na wstępie wy
wiadu, udzielonego pod 
pseudonimem „Kurierowi 
Litewskiemu” w lutym 
1913 r., rozmówca komen
danta Józef Hłasko zano
tował: „ W skromnym stu
denckim mieszkaniu do
strzegłem dużo map i dzieł 
wojskowych, w których pan 
Marian się lubuje”. Pod 

tymże adresem mieścił się 
sekretariat główny Związku 
Strzeleckiego.
W chwili wybuchu Wiel
kiej Wojny dowództwo 
ZWC znajdowało się przy 
ul. Ziemiałkowskiego (No
wakowskiego) 14, w pobli
żu katedry Sw. Jura. A choć 
komendanta nie było wte
dy we Lwowie, jego nazwi
sko znalazło się na odsło- 

jeszcze nie zginęła. Niech mi 
będzie wolno jako temu, któ
ry tu, we Lwowie, o ruchu 
zbrojnym marzył i w czyn 
realizować się go starał, zło
żyć osobistą podziękę mia
stu, które mnie i moich 
uczniów chowało, gorącym 
swym uczuciem grzało”.

Jarosław Komorowski
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JE Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony zdjęciem i numerem katalogu 
komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych 
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Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać 
pod wymienionym adresem.

2
3

Kradzież w nocy z 7 
na 8 kwietnia 1994 r. z 
molenny Wschodnie
go Kościoła Staroob- 
rzędowego w Gabo- 
wych Grądach (woj. 
suwalskie)
1. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, św. Mikołaj, 1 poł. 
XIX w.
Tempera na desce. Wym. 35 
x 29,5 cm.
Kat. PA-498-428.
2. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, XIX w.
Odlew, metal, emalia. 
Wym. 40 x 16 cm.
Ikona składana. Cztery 
plakietki: na pierwszych 
trzech m.in. sceny Zwia
stowania, Narodzenie Chrys
tusa, Chrzest Chrystusa, 
Wjazd Chrystusa do Jero
zolimy; na ostatniej cztery 
sceny związane tematy
cznie z cudowną ikoną 
Matki Boskiej.
Kat. PA-499-429.
3. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Zaśnięcie Marii, XIX 
w. Odlew, metal, emalia. 
Wym. 29,3 x 24,6 cm.
Kat. PA-500-430.
4. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, XIX w.
Olej (?) na desce. 
Wym. 35 x 30 cm.
Kat. PA-501-431.
5. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, Matka Boska Ka
zańska, XVIII w. (?). 
Tempera na desce. Wym. 
ok. 35 x 31 cm.
Kat. PA-502-432.
6. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona, św. Mikołaj, XIX w. 
Tempera na desce. Wym. 
ok. 35 x 30 cm.
Kat. PA-503-433.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, Ze
spół Działu Dokumentacji: 
Monikę Barwik i Agnieszkę 
Pawlak.

5
6
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Kradzież w nocy z 20 na 21 
kwietnia z kapliczki przy
drożnej w Jasienicy Rosiel- 
nej (woj. krośnieńskie)
7. AUTOR NIEZNANY, Rzeźba, św Flo- 
rian, pocz. XIX w.
Drewno polichromowane. Wys. 100 cm. 
Kat. PC-151-122.

Kradzież 19 lipca 1994 r. z 
kościoła par. Św. Jana 
Chrzciciela w Brennej (woj. 
bielskie)
8. AUTOR NIEZNANY, Rzeźba - zwień
czenie chrzcielnicy. Chrzest Chrystusa, 1 
pot. XVIII w.
Drewno polichromowane. Przemalowa
na po 1973- 1974 r.
Kat. PC-152-123.
Kradzież z 17 na 18 sierp
nia 1994 r. z kościoła w Łu
bowic (gm. Silnowo, woj. 
koszalińskie)
9. AUTOR NIEZNANY, Ołtarz - tryptyk 
z 15 figurami świętych, ok. 1510 r.
Drewno polichromowane: szafa ołtarzo
wa z drewna dębowego, rzeźby z drewna 
lipowego, polichromia: tempera.
Wymiary: szafa — szer. 189 cm, wys. 129 
cm, głębokość 19 cm, figury w części 
środkowej — wys. 88 cm, figury ze 
skrzydeł bocznych — wys. 40 cm.
W części środkowej: Madonna z Dzie
ciątkiem, z lewej św. Jakub, z prawej św. 
Antoni. Skrzydło lewe: kwatera górna — 
św. Jan Chrzciciel, św. Piotr, św. Paweł; 
kwatera dolna — św. Barbara, św. Dioni
zy, św. Katarzyna. Skrzydło prawe: kwa
tera górna — św. Jan Ewangelista (w 
centrum) i dwie postacie świętych bez 
atrybutów; kwatera dolna — św. Małgo
rzata, św. Wawrzyniec, św. Dorota.
Kat. PC-153-124.
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Osiedla COP

N iedomice

W 1936 r. Państwowa 
Wytwórnia Prochu w 
Pionkach zaczęła czynić 
starania o budowę oddziału 
swoich zakładów; wybór 
padł na Niedomice, nie
wielką wieś koło miasteczka 
Żabno na prawym brzegu 
Dunajca, poniżej zbudo
wanej uprzednio Fabryki 
Związków Azotowych w 
Mościcach, w odległości 13 
km na północ od Tarnowa. 
Państwowa Wytwórnia Pro
chu wykupiła znajdujący 
się w Niedomicach majątek 
ziemski hrabiowskiej ro
dziny Tarnowskich: około 
90 ha terenu, dwór, park 
dworski i zabudowę fol
warczną. Kupiono także 
nieco oddalony teren o po
wierzchni około 30 ha, zwa
ny Złotą Górą, pod budowę 
w drugim etapie osiedla 
przeznaczonego dla pra
cowników. Położony po za
chodniej stronie drogi Tar
nów — Żabno dwór z par
kiem i zabudową folwar
czną przeznaczono na 
osiedle pracownicze w 
pierwszym etapie, równo
cześnie z budową zakładu, 
który usytuowano po wschod
niej stronie drogi. Za
kład otrzymał nazwę: „Pań
stwowa Fabryka Celulozy 
w Niedomicach koło Żabna 
nad Dunajcem”. Budowa 
fabryki i osiedla mieszka- 1 
niowego ukończona została 

istniejącej zabudowy fol
warcznej przystosowując je 
do nowej funkcji. Pozosta
wiono także stary dworek, 
adaptując go na pomiesz
czenia gospodarcze i miesz
kania dla służby, do- 
budowując do niego pię
trową willę dyrektora,

nych (majstrów) zaprojek
towano w nowych, muro
wanych, także partero
wych, częściowo podpiwni
czonych, bliźniaczych do
mach, usytuowanych na 
terenie dworskiego parku.
W trakcie prac budowla
nych dokładano starań, aby 
zachować jak najwięcej 
drzew starego parku.Usza
nowano również inne ele
menty zagospodarowania 
dworskiego: w stajniach 
hodowano konie, służące 
mieszkańcom osiedla do 
przejażdżek, stawy oczysz
czono i zarybiono kar

piami. Na pobliskich ob
szarach nad Dunajcem za
łożono tereny łowieckie z 
hodowlą bażantów, a ze 
zbiornika ziemnego na wo
dę wydzielono miejsce na 
kąpielisko. Teren kolonii 
mieszkaniowej ogrodzono, 
a przy wejściu ustawiono 
budkę ze strażnikiem, który 
dozorował osoby wchodzą
ce na teren kolonii. W od
ległości około 450 m od bu
dowanego zakładu, przy 
drodze w kierunku Tarno
wa, na tzw. Złotej Górze 
zaplanowano budowę no
wego osiedla pracownicze-

przed wybuchem wojny.
18 grudnia 1937 r. zatwier
dzono plan budowy. Tutej
sze osiedle różniło się za
sadniczo od osiedli budo
wanych przy pozostałych 
zakładach Centralnego Ok
ręgu Przemysłowego. Były 
one wznoszone od podstaw, 
na całkowicie nie zainwe
stowanych terenach, a bu
dowane domy miały wyso
kość dwóch, trzech kon
dygnacji. Natomiast w 
osiedle w Niedomicach 
włączono kilka obiektów z

dworskie czworaki zamie
niono na mieszkania dla 
robotników, zaś pomiesz
czenia inwentarskie na 
„pokoje mieszkalne dla ro
botników”, a spichlerz 
dworski na kasyno dla pra
cowników. Inną cechą wy
różniającą domy tego osied
la była wysokość domów 
— z wyjątkiem willi dyrek
torskich były one partero
we. Mieszkania dla inży
nierów, urzędników i pra
cowników wykwalifikowa
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go. Wyznaczono około 260 
działek o powierzchni od 
600 do 1000 m1 2 3 4 pod budowę 
domków jednorodzinnych, 
kościoła, szkoły, ubezpie- 
czalni, zakładów usługo
wych i pod tereny rekrea
cyjne oraz sportowe. Inwe
storem osiedla na Złotej 
Górze było prawdopodob
nie Towarzystwo Osiedli 
Robotniczych. Do wybu
chu wojny zrealizowano je
dynie ubezpieczalnię, do 
budowy domków nie przy

1. Adaptowany dwór z dobudo
waną willą dla dyrektora
2. Czteropokojowy dom miesz
kalny
3. Dom z mieszkaniami dwupoko- 
jowymi
4. Plan osiedla w Niedomicach

stąpiono. Po wojnie tereny 
te zostały rozparcelowane 
i oddane w użytkowanie oko
licznym rolnikom.
Mieszkanie dla dyrektora 
zaprojektowano w nowej 
sześciopokojowej willi do
budowanej do dworu. Na 
parterze znajdowały się: 
pokój dzienny z tarasem, 
jadalnia, gabinet, hall, ubi
kacja i wiatrołap, na piętrze 
trzy sypialnie i łazienka. W 
części parterowej nowy bu
dynek został funkcjonalnie 

połączony z dworkiem, w 
którym po adaptacji znalaz
ły się pokoje gościnne, 
kuchnia i mieszkanie dla 
służby. Niewielką piwnicę 
pod budynkiem przezna
czono na skład opału i kot
łownię centralnego ogrze
wania.
Osiedle składało się z do
mów obejmujących od jed
nego do pięciu pokoi, o 
powierzchni mieszkalnej od 
około 15 do 85 m2, pod
piwniczonych, często z 
użytkowymi strychami; 
projektował je w 1936 r. 
inż. J. Siwek z Warszawy. 
Wykonawstwo i standard 
budowlany były podobne. 
Ściany zewnętrzne i kons
trukcyjne wewnętrzne wy
konano z cegły ceramicznej 
pełnej, natomiast wewnętrz
ne ścianki działowe z cegły 
dziurawki. Nad piwnica
mi znajdowały się stropy 
Kleina, nad pomieszcze
niami na parterze belko
we, drewniane z podsufit- 
ką, ocieplone. Strych miał 
ściankę kolankową, więźba 
dachowa była drewniana, o 
konstrukcji płatwiowo-kle- 
szczowej. Budynki miały 
instalacje wodnokanaliza
cyjne i elektryczne, ogrze
wanie było piecowe.
Oprócz tych budynków dla 
potrzeb robotników adap
towano budynki folwar
czne. W czworaku — ro
zebranym około 1960 r. — 
powstały cztery mieszkania 
jednopokojowe z kuchnią i 
łazienką i dwa pokoje 
mieszkalne z oddzielnym 
wejściem. Przebudowano 
także budynek inwentarski 
(również rozebrany w 1960 r.). 
Projektant podzielił go 
na trzy sekcje o powtarzal
nym rozplanowaniu wnętrz. 
W każdej sekcji ze wspól
nego korytarza były do
stępne cztery pokoje i ubi
kacja z umywalką. W bu
dynku znalazło się dwanaś
cie pokoi mieszkalnych.
Tuż przed wybuchem woj
ny na osiedlu znajdowało 
się 37 mieszkań, ponadto 
na potrzeby kasyna adap
towano dworski spichlerz.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai
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Pociski
z dzwonów

2 grudnia 1908 r. o godzi
nie trzeciej po południu za- 
brzmiały w Galicji 
wszystkie dzwony kościel
ne, aby uczcić 60-lecie rzą
dów najmiłościwiej panują
cego cesarza i króla Fran
ciszka Józefa I. W kilka lat 
później te same dzwony sta
ły się „materiałem wojen
nym” i przelane na pociski 
miały uratować rozpadającą 
się monarchię austro-wę- 
gierską. Przeprowadzono 
wówczas szeroką akcję 
rekwizycji dzwonów, a na
wet piszczałek organowych. 
W powszechnej opinii nie 
mogło to już skutecznie 
pomóc monarchii i żarto
wano sobie, że „Austria 
na piszczałkach wojny nie 
wygra ”.

Do „materiałów wojennych” 
zaliczono miedź, mosiądz, 
brąz, aluminium, cynk, 
ołów i żelazo, nie wspomi
nając o srebrze i złocie! 
Sposoby pozyskiwania tych 
materiałów były różnorod
ne, apele i prośby kierowa
ne do społeczeństwa, pro
pozycje zakupu i nakazy 
rekwizycyjne — wszystko 
w otoczce propagandy od
wołującej się do uczuć pa
triotycznych. W jednym z 
urzędowych pism z 1915 r. 
przeczytać można, że „c. k. 
Ministerstwo skarbu wdro
żyło akcję w cełu przepro
wadzenia dobrowołnego od
dawania zbędnych przed
miotów ze złota i srebra 
(kosztowności etc.)... ” i da
lej gwarantowało uzyskanie 
za tę „wojenną przysługę” 
wyższej ceny „niż przed łub 
po wojnie”. 'N tym też cza
sie apelowano do ludności 
o zbieranie wszelkich meta
li, również broni i części 
uzbrojenia, obiecując wy

nagrodzenie i nagrody pie
niężne, wyłączano jednak 
ostrą amunicję w trosce o 
bezpieczeństwo zbieraczy. 
W innym znów dokumen
cie „Prezydium c. k. Na
miestnictwa ” ogłaszało 
„zbiórkę metalową” obej
mującą wszelkiego rodzaju 
przedmioty miedziane, jak 
bębny kościelne (?), nakry
cia kopuł i dachów oraz 
trumny. Przy tych ostatnich 
zwraca uwagę austriacka 
galanteria wyrażająca się w 
zastrzeżeniu „o ile one bez 
obrażenia uczuć mogą być 
zajęte”. Podano też ceny 
skupu: 2 korony 35 halerzy 
lub 2 korony 55 halerzy za 
1 kg.
Realizacja akcji pozyskiwa
nia metali w rzeczywistości 
daleka była od eleganckiej 
retoryki pism urzędowych — 
był to zwykły rabunek. W 
Galicji zarządzenia władz 
austriackich następowały w 
szybkim tempie, a ich reali
zacja była coraz pospiesz- 
niejsza. Jeszcze w 1915 r. 
podano do wiadomości, że 
„Zarząd wojskowy czuje się 
zmuszonym sięgnąć po 
dzwony kościelne” i zażą
dano od administracji koś
cielnej przedstawienia 
szczegółowych informacji o 
dzwonach, z podaniem 
średnicy, ciężaru, wieku i 
opisu znaków szczegól
nych, a nawet wiadomości 
„o składnikach w złocie i 
srebrze” w stopie. W tym 
też czasie wędrowali po 
Galicji ajenci wiedeńskiej 
centrali zorganizowanej do 
wykupu metali na cele wo
jenne, proponując probosz
czom kupno kielichów, 
monstrancji, krzyży, figur, 
świeczników itp.
Kolejne zarządzenie okreś
lało termin rozpoczęcia w

1. Rekwizycja dzwonów w czasie 
pierwszej wojny światowej

Galicji zdejmowania dzwo
nów na dzień 14 sierpnia 
1916 r. Rekwizycji miało 
podlegać 2/3 ciężaru 
dzwonów, a dzwony „wcześ
niejsze od XVII w. i niektóre 
z XVII w. ” miały być 
zwolnione od zajęcia „ze 
stanowiska ochrony zabytków 
sztuki”. Władze austriackie 
sugerowały w ten sposób 
troskę o polskie zabytki, a 
pewnej elegancji dopełnia-

2. Dzwonnica przy kościele para
fialnym w Wojniczu

3. Dzwon z 1655 r. w kościele Św. 
Leonarda w Wojniczu

4. Dzwonek z 1780 r. w tym sa
mym kościele

(zdjęcia: Rafał Oćwieja) 

22



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

ło zawarte w tym zarządze
niu postanowienie o pokry
ciu przez zarządy wojsko
we kosztów zdejmowania 
dzwonów, transportu i na
prawy wież. Polecono też 
wykonanie „odcisków bibu
łowych” znaków na dzwo
nach, które pewnie miały 
być podstawą do ewentual
nego zwolnienia od zajęcia. 
Należało mianowicie na 
odpowiednie miejsce nało
żyć warstwę wilgotnej bibu
ły, za pomocą szczotki 
uformować ją tak, aby dob
rze odzwierciedliła szczegó- 

za rekwirowane dzwony na
leżało lokować w bonach 
pożyczki wojennej, które 
obiecano refundować 1 czer
wca 1922 r.!
Na drewnianej dzwonnicy 
z XVI w. przy kościele pa
rafialnym w Wojniczu w 
pierwszej połowie XVII w. 
było pięć dzwonów. W in
wentarzu z 1687 r. zapisa
no: „Na dzwonnicy wielkich 
dwa, z których ieden per in- 
curiam dzwoniących na 
mrozie rozbity, świeżo prze
lany. Tamże mnieyszych 
dwa”. Nie sposób podać tu 

(najmniejszy). Pamiętają je 
jeszcze starsi wojniczanie. 
Utrwalił się w wojnickiej 
tradycji obraz dzwonnika 
Mikołaja (nieznanego na
zwiska), mieszkającego w 
pobliżu w tzw. szpitalu, 
zwanym też „dziadowskim 
domem” albo „dziadow- 
nią”. Mikołaj był schoro
wany i kaleki, mówiono o 
nim: „pokręcony”. Gdy 
szedł dzwonić, młodzi 
chłopcy wyprzedzali go, a 
potem mu pomagali. Wspo
minają teraz, jak Mikołaj 
siadał w kącie izbicy i po

nowę dzwony, jakich doro
biła się parafia wojnicka (w 
1961 r.), umieszczono na 
murowanej wieży kościoła. 
Najstarszym dzwonem w 
Wojniczu jest dzwon na 
strychu drewnianego koś
ciółka Św. Leonarda. 
Dzwon ten został zwolnio
ny od austriackiej rekwizy
cji i uniknął zajęcia przez 
Niemców w czasie drugiej 
wojny światowej. Jest na 
nim napis podający, że od
lał go Baltazar Heroldt w 
Bratysławie w 1655 r. W 
tym kościółku, obok zakry

ły, a potem ostrożnie zdjąć 
po całkowitym wyschnię
ciu.

W październiku 1917 r. na
stąpiła trzecia z kolei rek
wizycja. Zachował się wy
kaz dzwonów w diecezji 
tarnowskiej zwolnionych 
od zajęcia, sporządzony w 
listopadzie 1917 r. Dodać 
jeszcze trzeba, że pieniądze 

pełną historię wojnickich 
dzwonów, w każdym razie 
dwa nowe dzwony „Waw
rzyniec” i „Jan Chrzciciel” 
sprawiono w 1780 r. i te 
właśnie dzwony zabrali 
Austriacy. W okresie mię
dzywojennym na wojnic
kiej dzwonnicy wisiały trzy 
dzwony: „Św. Wawrzy
niec”, „Św. Józef’ i 
„Wszystkich Świętych” 

ciągał za sznury, i jak robił 
to z wielkim namaszcze
niem, a umiał tak dzwonić, 
że każdy dzwon słychać by
ło osobno. Dzwonnica wte
dy lekko się kołysała i 
skrzypiała. Tak było jeszcze 
na początku okupacji nie
mieckiej, dopóki wszyst
kich dzwonów nie zabrali 
Niemcy. Od tego czasu 
dzwonnica jest pusta, trzy 

stii, znajduje się jeszcze 
mały dzwonek odlany na 
polecenie ks. Jacka Gun- 
czyńskiego z napisem: Fun- 
ditR. H. Gun. A. D. 1780. 
I ten dzwonek uchronił się 
od wojennych rekwizycji, 
podobnie jak sygnaturka na 
wieżyczce na dachu koś
ciółka.

Jerzy Chumiński
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Akcja cmentarze

Muzułmańskie 
cmentarze

Niewielu mieszkańców 
stolicy wie, że w War
szawie istnieją dwa mu
zułmańskie cmentarze — 
mizary. Jeden, od dawna 
nieczynny, przy ul. 
Młynarskiej, drugi, użyt
kowany do dziś, przy ul. 
Tatarskiej, za cmenta- 1 
rzem Powązkowskim. Są 
one reliktem obecności w 
mieście od początku 
XIX w. nielicznej grupy 
Tatarów osiadłych nie
gdyś na terenach Wiel
kiego Księstwa Litew
skiego, których koleje 
życia rzuciły do War
szawy, muzułmańskich 
kupców ze Wschodu i 
wojskowych muzułma
nów z armii rosyjskiej. 
Oba warszawskie miza
ry, głównie dzięki stara
niom prof. Osmana 
Achmatowicza, w 1976 r. 
zostały uznane za zabyt
kowe.

2

Problem pochówków mu
zułmanów, raczej mar
ginalny w latach pano
wania Stanisława Augus
ta Poniatowskiego, z 
racji niewielkiej liczeb
ności wyznawców tej re- 
ligii, stał się aktual
ny po upadku Powsta
nia Listopadowego. Sta
cjonujący w Warszawie 
garnizon wojsk carskich 
składał się od 1835 r. 
również z pułku jazdy 
kaukaskiej. Zmarłych żoł
nierzy-muzułmanów cho
wano początkowo na 
polach między Czemia-

kowem a Siekierkami. W 
ślad za pułkiem kauka
skim napływały do Kró
lestwa dalsze jednost
ki wojskowe, w których 
służyli muzułmanie. Wy

musiło to na władzach 
Królestwa konieczność 
utworzenia specjalnego 
cmentarza — mizaru. O- 
twarto go w 1839 r. na 
gruntach o powierzchni 
około 1000 m2 przy 
obecnej ul. Młynar
skiej na wprost Obo
zowej, zakupionych od 
warszawskiej gminy e- 
wangelicko-augsburskiej 
za 2152 ruble. Był 
to cmentarz wojskowy, 
chociaż chowano na nim 

także muzułmanów-cywi- 
lów, których w tym cza
sie w Warszawie miesz
kało jeszcze niewielu, np. 
w 1852 r. działało w 
mieście 15 kupców ze 
Wschodu wyznających 
islam, należałoby do tego 
doliczyć ich rodziny i 
służbę. Władze wszyst
kich szczebli mało się o 
mizar troszczyły; armia 
uważała, że nadzór leży 
w gestii magistratu, wła
dze miejskie zaś słusznie
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4

widziały prawnego opie
kuna cmentarza w armii. 
Od pochówków żołnie
rzy i podoficerów nie 
pobierano żadnych o- 
płat.
Cmentarz przy ul. Mły
narskiej z biegiem lat 
popadł w całkowitą rui
nę. W. Karoli, który w 
1903 r. odwiedził za
pomniany już mizar, 
wspominał, że jeszcze w 
1885 r. były na nim licz
ne nagrobki, a obecnie 
„przedstawia straszny o- 
braz zniszczenia”. Z daw
nych grobowców pozos
tały zaledwie trzy: dwie 
płyty i jeden pomnik, 
wszystkie już moc
no uszkodzone. Tym 
pomnikiem była kolu- 
mna-nagrobek gen. Kień- 
skiego, z czytelnym je
szcze napisem w języku 
polskim: „Drogim cie-

1. 2. Widoki cmentarzy muzuł
mańskich w drugiej połowie 
XIX w.: przy ul. Młynarskiej (1) i 
przy ul. Tatarskiej (2)
3. Nagrobek gen. Zachariasza 
Kieńskiego (zm. 1857 r.) na 
cmentarzu przy ul. Młynarskiej
4. Tak zwany domek strażnika z 
1868 r. przy ul. Tatarskiej 

niom najlepszego męża 
Zacharjasza Kieńskiego 
gienerała wojsk cesarsko- 
-rosyjskich, zmarłego w 
Pizie (Toskanja) 1857 r., 
nieutulona w żalu pomnik 
ten poświęca”. Z drugiej 
strony kolumny zachował 
się napis: „ Wilhelmina z 
Pohlensów Kieńska, żyła 
lat 36, zmarła d. 15 lipca 
roku 1859”.

Dziś cmentarz, dodat
kowo jeszcze zdewasto
wany w czasie Powstania 
Warszawskiego, jest nie
dostępny, ukryty za ceg
lanym murem i stale 
zamkniętą bramą. Za
chowały się jedynie po
zostałości kolumny gen. 
Kieńskiego, kilka rycin i 
fotografii. Według tra
dycji, na mizarze po
chowano m.in. Jana Ta- 
raka Murzę Buczackie
go, zmarłego w 1857 r., 
pierwszego tłumacza Ko
ranu na język polski.
Bezpośrednim powodem 
utworzenia drugiego 
cmentarza dla muzuł
manów przy obecnej ul. 
Tatarskiej było zapełnie
nie mizaru przy ul. Mły
narskiej i niemożność je
go poszerzenia (otaczały 
go cmentarze: ewange
licko-augsburski i ży
dowski). W tej sytuacji 
imam warszawski Seifet- 
din Chosianow Siunajew 
w 1867 r. wszczął starania 
o pozyskanie terenu pod 
nowy mizar. Zakupiono 
na ten cel od Zarządu 
Inżynierskiego 750 sążni 
placu na końcu Powązek 
przy nowo wytyczonej 
ulicy. Równocześnie 
wybudowano domek dla 
strażnika (zachował się 
do dziś); mizar otwarto 
w 1868 r. Funkcjonował 
on jako nekropolia woj-
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skowa do pierwszej woj
ny światowej, chociaż 
chowano na nim coraz 
liczniejszych Tatarów 
polskich i innych muzuł
manów cywilnych. Pros
tych żołnierzy grzebano 
pod jednakowymi nagrob
kami w długich rzędach, 
bez żadnych napisów, 
kamienie ozdobione były 
jedynie półksiężycami. 
Nagrobki oficerów miały 
napisy w języku rosyj
skim i kute po arabsku 
wersety z Koranu. Po 
wkroczeniu Niemców do 
Warszawy w 1915 r. 
grzebano na nim żołnie
rzy rosyjskich — mu
zułmanów zmarłych w 
niewoli niemieckiej.
Wkrótce po odzyskaniu 
niepodległości wystąpiły 
rozbieżności, któremu 
urzędowi ma podlegać 
ten cmentarz — wojsku,

5. 6. Cmentarz przy ul. Tatarskiej: 
nagrobek żołnierski z 1915 r. (5) 
i nagrobek Abdula Halika Usmie- 
go z 1932 r. (6)

(zdjęcia: 4,5,6 — 
Jacek Barszczewski)

Ministerstwu Wyznań 
Religijnych i Oświecenia 
Publicznego czy magis
tratowi warszawskiemu. 
W rezultacie cmentarz 
przejęło Ministerstwo 
Spraw Wojskowych. Od 
1929 r. obiekt zaczęła 
nadzorować warszawska 
Dyrekcja Robót Publicz
nych; według protokołu 
przekazania na mizarze, 
oprócz grobów cywilów, 
naliczono prawie tysiąc 
mogił żołnierskich. Do
piero po ukonstytuowa
niu się zarządu gminy 
muzułmańskiej w stolicy 
w styczniu 1933 r. i jej 
prawnym uznaniu, mo

gła ona przejąć cmen
tarz, co nastąpiło 18 paź
dziernika 1935 r.

Z uwagi na ogromne 
zniszczenia, jakim cmen
tarz uległ w czasie ostat
niej wojny, a zwłaszcza 
Powstania Warszawskie
go, zachowało się na nim 
niewiele nagrobków z lat 
1918—1939 i wcześniej
szych. W okresie mię
dzywojennym chowano 
na nim Tatarów pol
skich, emigrantów z te
renów Rosji Radzieckiej, 
Krymu i Kaukazu, ofice- 
rów-muzułmanów służą
cych w Wojsku Polskim, 
dyplomatów z krajów 
muzułmańskich. Nie za
chował się np. grób gen. 
Sobolewskiego, poety z 
Kaukazu Ahmeta Cały- 
katego, zmarłego w 1928 
r. Nie ma także grobu 

porucznika 1. pułku lot
niczego Machmeta Obu- 
chowskiego, który zginął 
w katastrofie lotniczej 
w Dęblinie 12 październi
ka 1934 r. W czerwcu 
1936 r. imam A. Fazlejew 
odprawił na cmentarzu 
modły za duszę tragi
cznie zmarłego 5 kwiet
nia 1934 r. działacza Idel- 
-Uralu Arifa-Beja Ke- 
rimi (Osmana-Bega). 
Jego grób zachował się 
do dziś, podobnie jak 
oryginalny, stylizowany 
nagrobek majora kawale
rii Israfil Bek-Jedigara, 
zmarłego 18 maja 1939 r., 
groby Lejly Chanum 
księżnej Tarkowskiej, 
zmarłej w 1937 r. czy 
Abdula Halika Usmiego, 
zmarłego w 1932 r.

Arkadiusz 
Kołodziejczyk
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Opowieści z warsztatu złotniczego (6)

Historia pierścieni jest tak 
stara, jak historia samej 
sztuki złotniczej. Istnieją one 
od niepamiętnych czasów i 
sądzę, że są jednym z naj
starszych rodzajów biżute
rii. Były czasy, gdy wyrób 
pierścieni, pierścionków i 
obrączek był tak rozpow
szechniony, że powstała 
nawet specjalna dziedzina 
sztuki złotniczej, zwana z 
niemiecka ringmachers- 

ogół prosta obrączka, ściśle 
dopasowana do rozmiaru 
palca, tak by stanowiła za
bezpieczenie czasem lu
źniej pasujących pierścieni 
noszonych powyżej na tym 
samym palcu. Niekiedy 
szczególnie cenny pierścień 
przywiązywano do sznu
reczka, tasiemki czy aksa
mitki, owiniętej wokół 
przegubu ręki. W końcu 
pierścienie jakby „zeszły z 

Zawsze istniały różne for
my i rodzaje pierścieni: 
proste obrączki zabezpie
czające pierścionki, obrącz
ki i pierścienie ślubne, za
ręczynowe, pierścienie in- 
westyturowe (biskupie) i 
ceremonialne (np. pierścień 
honorowy co roku wręcza
ny zasłużonemu artyście 
przez niemiecką organiza
cję złotniczą „Gesellschaft 
fur Goldschmiedekunst”), 
pierścienie religijne, ma
giczne i mające moc 
uzdrawiania, pierścienie 
polityczne i patriotyczne, 
w tym pierścienie pełnią
ce funkcję orderu czy od
znaczenia, pierścienie o 
specjalnym przeznaczeniu, 
jak np. pierścienie ze 

wymawiając „Amen”. Ry
tuał ten zmieniał się z bie
giem czasu, obrączkę no
szono raz na prawym, raz 
na lewym ręku, istnieje też 
w niektórych krajach (np. 
w Szwecji) zwyczaj dawa
nia na zaręczyny nie pier
ścionka, lecz obrączki, któ
rą można nazwać pierwszą, 
jako że druga pojawia się w 
dniu zaślubin, i tak osoba 
zamężna nosi na jednym 
palcu dwie identycznie 
wyglądające obrączki na
raz. Znamy też zwyczaj 
noszenia obrączki po 
zmarłym małżonku przez 
wdowca lub wdowę. Wi
dząc więc osobę noszącą 
dwie obrączki, nigdy nie 
wiem, czy mam do czynie-

Od lewej: obrączka ślubna w typie średniowiecznym, tzw. ręka w rękę 
wykonana w złocie; sygnet męski z herbem Łodzią na tle panopliów 
(heliotrop, złoto, XIX w.j; sygnet z symbolami wiary, nadziei i miłości, 
przykład tzw, czarnej biżuterii z trzeciej ćwierci XIX w. wykonany w że
liwie; pierścień orientalny ze skrytką wykonany techniką filigranu (sre
bro, heban, XIX w.); pierścień łuczniczy typu zekier wykonany z miedzi 
znany od wieków średnich do XVIII w.; pierścień ozdobny z gemmą 
przedstawiającą Ledę z łabędziem (srebro, karneol w otoczeniu sztucz
nych diamentów, XVIII w.); pierścień ozdobny (srebro, XIV w.?)

(fot. Jacek Marczuk)

twem. Dzisiaj, w dobie 
produkcji fabrycznej i nie
ustannej pogoni za pie
niędzmi trudno byłoby 
chyba znaleźć warsztat 
czy pracownię specjalizują
cą się w projektowaniu i 
wyrabianiu samych tylko 
pierścieni.
Pierścieni noszono tyle, na 
ile pozwalała natura, tzn. 
fakt, że człowiek ma dzie
sięć palców u obu rąk. 
Wszystkie one bywały oz
dobione pierścieniami, na
wet kciuk. Pierścienie no
szono też po kilka na jed
nym palcu. Aby uchronić 
się przed zgubieniem pier
ścieni, na koniec palca za
kładano tzw. pierścień za
bezpieczający. Była to na 

ręki” i noszono je na tejże 
aksamitce owiniętej wokół 
przegubu dłoni, na ta
siemce zawieszonej na szyi, 
nanizywano na różaniec, 
czasem naszywano je nawet 
na sukni. Mężczyźni także 
stosowali nietypowe sposo
by noszenia pierścieni. W 
Niemczech rozwinął się 
zwyczaj naszywania ich na 
opaskę okalającą kapelusz; 
w pewnym okresie noszono 
rękawice rozcięte tak, aby 
eksponowały one noszone 
na palcach pierścienie. Pa
nowie, podobnie jak panie, 
nosili też pierścienie zawie
szone na sznureczku na 
szyi. Kobiety w krajach 
Orientu nosiły pierście
nie na palcach u stóp. 

skrytką czy zegarkiem, 
pierścienie żałobne, bo
jowe, charakterystyczne ra
czej dla centralnej i 
wschodniej Europy oraz 
krain orientalnych, wreszcie 
pierścienie nie spełniające 
żadnej dodatkowej funkcji, 
czyli po prostu pierścienie 
dekoracyjne.
Pierścienie lub obrączki 
ślubne i zaręczynowe zwią
zane były oczywiście z in
stytucją małżeństwa i cere
moniałem zaślubin. Rytuał 
średniowieczny nakazywał, 
aby ksiądz udzielający mał
żeństwa wpierw pobłogos
ławił pierścień lub obrącz
kę, a następnie wręczył ją 
panu młodemu, który z ko
lei, trzymając ową obrączkę 
w swej prawej ręce, a lewą 
ręką trzymając prawą dłoń 
panny młodej, wkładał 
obrączkę na kciuk dłoni 
panny młodej ze słowami „ w 
imię Ojca”, potem na jej pa
lec wskazujący ze słowami 
„ i Syna ”, następnie na pa
lec wielki ze słowami „ i Du
cha świętego”, by w końcu 
włożyć obrączkę na palec 
serdeczny panny młodej, 

nia z osobą owdowiałą, czy 
ze Szwedem lub Szwedką. 
W tym miejscu pragnę 
wspomnieć, że w niektó
rych krajach, np. w Anglii, 
bywały czasy, kiedy 
obrączkę ślubną nosiła tyl
ko kobieta.
Pierścionki zaręczynowe 
miewały różne kształty, ist
niał jednak jeden, łatwo 
rozpoznawalny model tzw. 
gimmel, po polsku „bli
źniak”. Pojawił się około 
połowy XV w. i składał się 
z dwóch obrączek pasują
cych do siebie tak precy
zyjnie, że wyglądały jak 
jedna. Gdy pierścień czy 
może obrączkę tak skons
truowaną rozdzielono, każ
de z narzeczonych mogło 
nosić osobno swą „połów
kę”, natomiast gdy obietni
ca małżeństwa, którą są za
ręczyny, została dotrzyma
na i potwierdzona aktem 
ślubu, połówki na powrót 
składano w jedną całość. 
Nielicznie zachowane do 
dziś pojedyncze połówki 
„bliźniaka” potwierdzają, 
że w tamtych czasach sta
rannie wywiązywano się ze 
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składanych obietnic. Od 
XII do XVII w. w obrącz
kach ślubnych czy zarę
czynowych z upodobaniem 
stosowano motyw dłoni sple
cionych w uścisku, tzw. rę
ka w rękę. Mówiąc o ślub
nych pierścieniach należy 
też wspomnieć pierścień o 
charakterystycznym kształ
cie domku, stosowany przy 
ceremoniach zawierania 
związku małżeńskiego w 
tradycji judaistycznej.
Sygnety, czyli pierścienie z 
tłokiem pieczętnym pot
wierdzające tożsamość oso
bową, rodzinną i heraldy
czną właściciela, a służące 
do sygnowania pism, mo
żemy z grubsza podzielić 
na dwa rodzaje z punktu 
widzenia ich konstrukcji, a 
mianowicie na te z „tłokiem 
pieczętnym” umocowanym 
ruchomo lub nieruchomo. 
Te z tłokiem pieczętnym 
umocowanym ruchomo są 
bardzo rzadkie. Znam taki 
pierścień asyryjski, gdzie 
inskrypcja wyryta jest na 
powierzchni kamienia ma
jącego kształt walca i zamo
cowanego ruchomo w me
talowej konstrukcji mającej 
formę pierścienia. Działał 
on więc jak wałek do malo
wania — tyle że na palcu 
noszony — wyciskający w 
wosku treść inskrypcji. Ta
kie sygnety walcowe stoso
wano również w Chinach. 
Inny znany mi przykład — 
to sam kamień — karneol, 
w kształcie płaskiego kabo- 
szonu, grawerowany obu
stronnie, pochodzący z cza
sów znacznie późniejszych. 
Z jednej strony widnieje 
wyrytowany pełen herb 
właściciela, z drugiej — 
skromny, delikatnie i dys
kretnie zakomponowany 
monogram. Stąd wiadomo, 
że strona pierwsza, „oficjal
na” służyła do użytku 
w sprawach publicznych, 
dyskretnym zaś monogra
mem pieczętowano listy 
bardziej osobiste, może 
romansowe. Dwa naprze- 
mianległe otworki wybo
rowane symetrycznie na 
obwodzie kamienia służyły 
jako gniazda czy panewki, 
w których mieściły się bol
ce przymocowane do cargi, 

czyli oprawy kamienia w 
pierścieniu, aby po zdjęciu 
z palca można go było prze
kręcać raz na stronę „ofi
cjalną”, raz na „domową”.
Sam ryt przedstawiał cza
sem herb, czasem mono
gram. Spotykamy sygnety z 
gmerkami, czyli herbikami 
mieszczańskimi, czasem 
natrafić można na sygnet z 
wyobrażeniem portreto
wym, wyobrażeniem posta
ci. Niekiedy pojawiała się 
odpowiednia inskrypcja. 
Ryt wykonany bywał bądź 
bezpośrednio w metalu, z 
którego wykonany był 
„korpus” sygnetu, bądź w 
kamieniu oprawionym w 
cargę. Tradycyjnie stoso
wanymi kamieniami były 
karneol i hematyt (krwaw
nik), czasem heliotrop. W 
dobie romantyzmu w Pols
ce grawerowano herby w 
owalnym kawałku stali lub 
żelaza, wyszlifowanym w 
kształt płaskiego kaboszo- 
nu. Tenże kawałek żelaza 
bądź stali miał pochodzić z 
ułamka szabli rodowej lub 
kajdan przodka zesłanego 
na Sybir za udział w któ
rymś z powstań.
Pamiętam też historię o in
nej polskiej tradycji zwią
zanej z sygnetami — o 
„prawie honorowym do 
sygnetu cynowego”. Otóż 
gdy w dawnych czasach oj
czyzna była w potrzebie i 
kraj cały miał stanąć pod 
bronią, patriotycznie uspo
sobione rodziny miały za 
punkt honoru, by wyposa
żyć jak największą liczbę 
zbrojnych. Oczywiście kosz
towało to mnóstwo pienię
dzy, więc wyprzedawano 
lub zastawiano wszystko, 
co tylko miało wartość ma
terialną. Dotyczyło to też 
sygnetów rodowych, zwła
szcza jeśli wykonane były 
ze złota i wysadzane drogo
cennymi kamieniami. Po 
zastawieniu więc sygnetu 
jego właściciel nosił pier
ścień z herbem wykonany z 
najtańszego surowca, jakim 
jest cyna, i odtąd jego ro
dzina zyskiwała „prawo 
honorowe do sygnetu cy
nowego”; sygnety takie 
wykonywane były również 
ze srebra lub żelaza.

Pierścienie inwestyturowe i 
ceremonialne istnieją od 
niepamiętnych czasów. W 
wiekach średnich pow
szedni był zwyczaj wręcza
nia pierścienia przy okazji 
nadawania urzędu lub aktu 
własności ziemskiej. Pier
wsze potwierdzenie stoso
wania pierścienia przy 
okazji nadania sakry bisku
piej pochodzi z czasów pa
pieża Grzegorza Wielkiego. 
Jedynym aktem regulują
cym kształt pierścienia bi
skupiego w tamtym okresie 
są zapisy z Synodu Medio
lańskiego, które podają, że 
pierścień taki winien być 
wykonany z czystego złota 
i, jeśli jest z kamieniem, 
winien to być kamień gład
ki (nierytowany).
Do pierścieni ceremonial
nych zaliczyłbym królew
skie pierścienie koronacyj
ne, pierścienie będące jed
nymi z insygniów akade
mickich niektórych uni
wersytetów europejskich, 
obok łańcuchów i berła rek
torskiego, wreszcie wspo
mniane już pierścienie ho
norowe niemieckiego „Ge
sellschaft ftir Goldschmie- 
dekunst”, czyli Stowarzy
szenia Sztuki Złotniczej — 
organizacji niemieckich 
złotników. W 1933 r. usta
nowiono tam zwyczaj, że co 
roku 1 października, czyli 
w dniu świętego Eligiusza 
— patrona sztuki złotni
czej, wręczony będzie za
służonemu artyście złotni
kowi pierścień honorowy, 
będący „nagrodą Nobla w 
dziedzinie sztuki złotni
czej”. Początkowo pierście
nie te były wykonywane w 
pracowni H. J. Wilma w 
Hamburgu. Obecnie pier
ścień dla następnego lau
reata projektowany jest i 
wykonywany przez jego 
poprzednika.
Motyw pierścieni magi
cznych, obdarzonych taje
mniczymi właściwościami i 
służących swą mocą nosicie
lowi, przewija się przez 
wiele starych podań i le
gend. Do mnie najbardziej 
przemawia upoetyzowana 
opowieść o pierścieniach 
zawarta w znanej trylogii 
J.R.R. Tolkiena pt. 

Władca pierścienia. Mimo 
że jest to książka uważana 
za książkę dla dzieci, chęt
nie do niej powracam nie 
tylko ze względu na piękno 
opisanego w niej baśniowe
go świata, ale również ze 
względu na inspirację auto
ra starymi legendami, 
klechdami i sagami z cza
sów powstawania zrębów 
kultury europejskiej i eru
dycję, z jaką czerpie on z 
tych źródeł wątki swej 
opowieści.
Pierścienie nazywane prze
ze mnie religijnymi — to 
pierścienie z nabożnymi 
inskrypcjami, symbolami 
lub przedstawieniami świę
tych. Często związane były 
one z konkretnym proble
mem, dla rozwiązania któ
rego uciekano się do wsta
wiennictwa poszczególnych 
świętych. I tak św. Barbara 
i św. Krzysztof byli patro
nami chroniącymi przed 
nagłą śmiercią bez uzyska
nia ostatniego namaszcze
nia, św. Anna i św. Antoni 
Padewski byli pomocni w 
odzyskiwaniu utraconych 
dóbr. Ten ostatni proszony 
bywał o wstawiennictwo 
przez bezdzietne kobiety i 
w ciężkich wypadkach fe
bry. Święta Katarzyna była 
patronką młodych dzie
wcząt i uczenia się, św. He
lena była patronką kobiet w 
ogóle, a wstawiennictwo 
św. Małgorzaty zapewnić 
miało łatwy poród.
Istniały pierścienie służące 
jako relikwiarze, istniały też 
i istnieją do dzisiaj pier- 
ścionki-różańce, gdzie na 
prostej obrączce nalutowa- 
ne jest dziesięć granulek 
czy zgrubień, symbolizują
cych dziesięć „zdrowasiek” 
różańca. Dominujący po
między nimi element 
centralny symbolizuje mo
dlitwę „Ojcze Nasz”, sta
nowiącą jakby kontempla
cyjny przerywnik przy od
mawianiu poszczególnych 
„zdrowasiek” różańca.
Inskrypcje występujące na 
pierścieniach religijnych są 
różne: od najprostszych 
monogramów: IHS czy 
INRI (ten ostatni, jak wie
rzono, miał zabezpieczać 
nosiciela pierścienia z taką 
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inskrypcją przed nagłą 
śmiercią) do całych inwo
kacji, jak np.: Ave Maria 
Gracia Plena (Zdrowaś Ma
rio, Łaskiś Pełna), Mater 
Dei Memento Mei (Matko 
Boża, Wspomnij na Mnie), 
„Ihesus Est Amor Meus” 
(Jezu, Tyś Mą Miłością).
Pierścienie nawiązujące do 
ważnych wydarzeń politycz
nych wydają się istnieć w 
tradycji europejskiej od 
XV w. Wtedy bowiem, 
podczas walk Lancasterów 
z Yorkami, czyli wojny 
Dwóch Róż, w 1461 r. 
przyszły król Edward IV 
wygrał ważną bitwę, w cza
sie której ukazały się na 
niebie trzy słońca, i stąd 
znak „słońca w splendorze” 
stał się ulubionym symbo
lem zwolenników Yorku. Z 
tego okresu pochodzi pier
ścień z takim właśnie zna
kiem.
Wiele pierścieni o charak
terze politycznym lub pa
triotycznym opatrzonych 
jest w odpowiednie ins
krypcje lub zdobionych 
podobiznami znanych po
staci: królów, wodzów, 
książąt. Występują też, jako 
elementy dekoracyjne, od
powiednie emblematy. Tu
taj czas najwyższy powrócić 
do naszej, polskiej tradycji. 
Osoby zasłużone przy pra
cach na rzecz Konstytucji 3 
Maja otrzymywały w latach 
1791 i 1792 od króla Stanis
ława Augusta Poniatow
skiego pierścienie z napi
sem „Fidis Manibus” 
(Wiernym Rękom). Na
czelnik Tadeusz Kościusz
ko ustanowił „ dystynkcję w 
obrączkach złotych” z naj- 
chlubniejszym dla serc 
obywatelskich napisem 
„ Ojczyzna Obrońcy Swe
mu ”. Obrączki były nume
rowane, a według „Gazety 
Rządowej” nr 77 z 1794 r. 
tą z numerem pierwszym 
Naczelnik obdarzył „fajer- 
werkera Litwińskiego za za- 
gwożdżenie armat pod Wo
lą”. Z XIX w., czyli z okre
su rozbiorów i powstań 
narodowych zachowała się 
spora liczba pierścieni pa
triotycznych. Jedne z 
nich, zdobione „uniwersal
ną” symboliką patriotyczną, 

jak: Orły, Pogonie, Kotwice 
i takimiż napisami, np. 
„Boże wspieraj wiernych 
Oyczyźnie”, „Boże zbaw 
Polskę”, wyrażają ogólne 
zaangażowanie w sprawy 
narodowe. Inne nawiązują 
do wydarzeń i osób konk
retnych. Biżuteria, w tym 
pierścienie z okresów tzw. 
żałoby narodowej po upad
ku Powstania Listopado
wego 1831 r. i Styczniowe
go 1863 r., stanowi, w 
moim rozumieniu, ciekawy 
rozdział w historii sztuki 
złotniczej. Tutaj chciałbym 
przypomnieć, że tzw. biżu
teria czarna, istniejąca w 
tysiącach odmian modeli i 
wzorów od 1841 r. do cza
sów po upadku Powstania 
Styczniowego, była ścigana 
specjalnymi ukazami władz 
carskich. Poza samą tema
tyką, stylistyką i symboliką 
tych obiektów interesujący 
jest fakt, że często wyko
nywane były w żelazie, stali 
czy brązie ze względu na 
element żałoby, kiedy nie 
wypadało stroić się w kosz
towną biżuterię. Nierzadko 
pojawiały się również ele
menty z innych, też nie
szlachetnych materiałów, 
mających wartość li tylko 
emocjonalną czy history
czną, jak włosy zesłańca, 
kawałek żelaza pochodzący 
z kajdan itp.
Przed odzyskaniem niepod
ległości, w 1914 r. podczas 
zbierania darów na działal
ność niepodległościową — 
osoby, które oddawały swe 
złote obrączki ślubne, o- 
trzymywały niejako w za
mian proste żelazne obrącz
ki z napisem „Złoto 
Ojczyźnie”. Podczas dru
giej wojny światowej i krót
ko po jej zakończeniu roz
powszechnił się zwyczaj 
noszenia mosiężnych i 
srebrnych, prymitywnie wy
konanych pierścieni, gdzie 
na biało-czerwonej tarczy, 
często zrobionej ze sta
rych plastikowych szczote
czek do zębów, umieszcza
no orła w koronie. Pierście
nie srebrne wykonywa
ne były z przedwojennych 
srebrnych monet i stąd po
tocznie zwane były „pier
ścionkami z dwuzłotówki”. 

Pierścienie tego typu przy
pominają mi swym charak
terem jakby sztukę prymi
tywną, ludową, i są tym 
szczerszym świadectwem u- 
czuć patriotycznych swych 
właścicieli.
Istnieje bardzo ciekawy ro
dzaj pierścieni o specjal
nym przeznaczeniu. Autor 
brytyjski Charles Oman 
nazywa je „pierścieniami 
naukowymi”, ja nazwałbym 
je może „pierścieniami na
rzędziowymi”, tj. służącymi 
pewnemu konkretnemu ce
lowi. Nie sposób je 
wszystkie wyliczyć; należą 
do nich pierścienie służące 
pomiarowi czasu, a więc 
naręczne czy raczej „napal- 
cowe” zegarki i zegary sło
neczne oraz pierścienie w 
kształcie instrumentów as
tronomicznych, pierście- 
nie-kompasy, pierścienie z 
przemyślnie wykonanym 
zachowankiem czy skrytką 
np. na truciznę, czy — bar
dziej romantycznie — na 
pukiel włosów ukochanej, 
pierścienie z magnesem do 
zbierania zagubionych igieł 
czy szpilek, obok nich o- 
zdobne naparstki, służące 
do szycia, mające czasem 
formę ozdoby palca, pier
ścienie szulerów pomocne 
w oszukiwaniu przy grze w 
karty.
Pierścienie bojowe są raczej 
specjalnością Europy Środ
kowowschodniej. Wymie
niłbym tutaj przede 
wszystkim tzw. zekier, czyli 
pierścień łuczniczy, nie
zbędny do strzelania z łuku 
tzw. refleksyjnego. Była to 
broń pochodzenia oriental
nego, powszechnie w Pols
ce używana od XVII w. 
Możemy domniemywać z 
dużą dozą prawdopodo
bieństwa, że nasi towarzy
sze z dzieciństwa — boha
terowie Trylogii Sienkiewi
cza, np. Kmicic podczas 
obrony Częstochowy i pan 
Muszalski, łucznik nie
zrównany — używali właś
nie łuku refleksyjnego i tym 
samym pierścienia łuczni
czego zekiera. Łuk refle
ksyjny w swym położeniu 
„spoczynkowym” wygięty 
był w „odwrotną” stronę i 
aby nałożyć nań cięciwę, 

należało go nagiąć wpierw 
do pionu, czyli jakby wy
prostować, a potem dopiero, 
naginając dalej, przegiąć go 
do „pozycji bojowej”. Stąd 
nazwa — łuk „odwrotny”, 
czyli refleksyjny. Dzięki 
temu podwójnemu prze
gięciu był on bardzo silną i 
skuteczną, działającą na 
długi dystans bronią miota
jącą. Cięciwa napięta była 
w nim tak silnie, że nie spo
sób było naciągnąć ją po 
prostu palcami i dlatego łu
cznik musiał nakładać na 
palec ów pierścień o cha
rakterystycznym trójkąt
nym kształcie, służącym ja
ko swoisty „pazur” do na
pinania silnego łuku.
Znany pamiętnikarz osiem
nastowieczny, ksiądz Jędrzej 
Kitowicz wspomina, że 
„ mę żczyźni, prócz pier
ścionków, noszonych zazwy
czaj na średnim palcu, zasa
dzali na palec gruby, krótki 
(kciuk) skówkę złotą lub 
srebrną, szmelcowaną; i to 
było znakiem gracza do 
szabli (dobrego szermierza), 
choć niejeden pod tym zna
kiem chodził tchórz jedynie 
dla tego, aby nie był 
napastowany”. W świetle 
odtworzenia dawnych pol
skich sposobów szermierki 
dokonanego przez znanego 
szermierza i znawcę białej 
broni Wojciecha Zabłoc
kiego, który opublikował 
wyniki swej pracy w książce 
Cięcia prawdziwą szablą, 
noszenie szerokiej obrączki 
na kciuku wydaje się bar
dzo rozsądne, gdyż w 
ówczesnej szermierce wiele 
cięć skierowanych było 
właśnie na dłoń i palce 
trzymającego w nich szablę 
przeciwnika.
Do walki służył też kastet, 
będący rodzajem pierście
nia, ale był on „bronią” 
niehonorową, kojarzącą się 
raczej z bandytyzmem, i 
tak, jak ongiś znawcy broni 
białej milczeniem pomijali 
sztylety i puginały uznane 
za broń skrytobójców, my 
tutaj z podobnych powo
dów nie będziemy zajmo
wali się pierścieniami kas- 
tetopodobnymi.

Jacek A. Rochacki
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Niezwykła 
kolekcja

Kiedy w 1985 r. przed
stawiono w niedużej sali 
muzealnej wieży kościoła 
Św. Anny w Warszawie 
pionierską wystawę po

wielę lat życia na wyszu
kiwanie, zdobywanie, 
gromadzenie, zabezpie
czanie i katalogowanie 
wszelkich przedmiotów

tej nie popularyzowane 
ani kontynuowane. W 
tamtych i późniejszych 
latach wykorzystywał 
wszystkie możliwości, 
aby powiększać swe im
ponujące zbiory. Bez
ustannie penetrował an
tykwariaty, specjalisty
czne sklepy, giełdy sta-

Bogate i zadziwiające 
wszechstronnością zbio
ry Janusza Ciborowskie
go, to m.in. obrazy olej
ne i akwarele, rysunki, 
grafiki, drzeworyty, ka
rykatury, rzeźby i pła
skorzeźby, a także meda
le i plakiety (stanowiące 
znakomitą unikatową mo-

święconą Józefowi Pił
sudskiemu w pięćdzie
sięciolecie jego śmierci, 
bardzo niewielu z licz
nie przybyłych zwie
dzających zdawało sobie 
sprawę, że dzieła sztuki, 
dokumenty i przedmioty 
pamiątkowe są częścią 
największej w kraju i na 
obczyźnie prywatnej ko
lekcji piłsudczanów. Jej 
właścicielem jest wybit
ny kolekcjoner warszaw
ski Janusz Ciborowski. 
W związku z przeniesie
niem siedziby prezyden
ta RP do pałacu Radziwi
łłów przy Krakowskim 
Przedmieściu realniejsze 
staje się odtworzenie w 
Belwederze istniejącego 
tam przed wojną Mu
zeum Józefa Piłsudskie

PtCRWiZy UCt&Lhy 7/ACD
OYtytH LtCdONISTOW
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W KRAKOWIC DMM RPNIA7021R.
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1. Karta uczestnictwa dla Józefa 
Piłsudskiego w zjeździe legioni
stów w sierpniu 1922 r. w Krako
wie

go, którego zbiory uległy 
rozproszeniu i częścio
wemu zniszczeniu w ok
resie wojny oraz w powo
jennej Polsce. Warto 
więc przedstawić zasłu
żonego kolekcjonera i je
go cenny pod wieloma 
względami dorobek, któ
ry może być ozdobą naj
poważniejszej nawet eks
pozycji muzealnej po
święconej Pierwszemu 
Marszałkowi Polski.
Janusz Ciborowski, syn 
peowiaka i uczestnika 
wojny polsko-bolszewic
kiej 1920 r., poświęcił 

o różnej wartości histo
rycznej i artystycznej 
związanych z Józefem 
Piłsudskim. Znany w 
środowisku zbieraczy 
różnorodnych pamiątek 
historycznych kolekcjo
ner, który emocjonalny 
stosunek do postaci Józe
fa Piłsudskiego przejął 
po swoim ojcu, podjął 
swą działalność w cza
sach, gdy dzieło życia 
Marszałka nie było pra
wie wcale przedstawiane 
społeczeństwu, zaś tra
dycje II Rzeczypospoli

roci, targowiska, miejsca 
spotkań klubowych ko
lekcjonerów i powstałe 
niedawno domy aukcyj
ne. Z czasem zdobył i 
udoskonalił rzadką u- 
miejętność odróżniania 
przedmiotów kopiowanych 
od oryginalnych. Stopnio
wo rozszerzała się jego 
rozległa wiedza o tym, co 
przed wojną i później 
wykonywano i wydawano 
z wizerunkiem lub na
zwiskiem Marszałka w ce
lu upamiętnienia jego 
postaci i czynów.

2. Alegoryczny rysunek z popier
siem Piłsudskiego wykonany 
przez H.L, Boruckiego w 1937 r.

3. Medalion z białego metalu z 
1918 r.

4. Medalion z brązu sygnowany: 
„Fecit Lewandowski 1926”

5.6. Plakiety z brązu: z 1927 r. (5) 
i Wł. Gruberskiego z 1932 r. (6)

7. Afisz żałobny z 1936 r.
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nokolekcję) oraz od
znaki i odznaczenia. W 
skład kolekcji wchodzą 
też albumy fotografi
czne, książki i prasa, do
kumenty drukowane i 
pisane (w tym z odrę
cznymi podpisami Mar
szałka), adresy hołdow
nicze, laurki itp. Od
rębną grupę stanowią 
przedmioty, wydawnic
twa i zdjęcia zwią
zane z kopcem Józefa 

Piłsudskiego na Sowińcu 
w Krakowie oraz z 
transatlantykiem pasa
żerskim M/S „Piłsudski”. 
Pełne zbiory liczą ponad 
1500 ważniejszych ekspo
natów, w tym prawie 1000 
oryginalnych z lat 1914 
—1939, nie licząc książek 
i prasy. Stanowią one naj
cenniejszą część kolekcji. 
Wiele tu unikatów zaska
kujących nawet wytraw
nych znawców tematu.

Wśród eksponatów spo
tykamy dzieła wybitnych 
artystów, ale też twór
ców i rzemieślników 
mniej znanych i często 
zapomnianych lub ano
nimowych. Odnajdzie- 
my tu prace artystów tej 
miary co Wojciech Ko
ssak, prof. Wojciech Ja
strzębowski, Zdzisław 
Czermański (najwybit
niejszy rysownik i kary
katurzysta przedstawia

jący Marszałka), prof. 
Konstanty Laszczka, Jó
zef Aumiller (autor wielu 
medali i plakiet) oraz 
prof. Jan Szczepkowski 
(współwykonawca pierw
szej maski pośmiertnej 
Piłsudskiego). Wśród 
wykonawców cennych 
zdjęć spotkać możemy 
m.in. Jana Bułhaka, zna
nego wileńskiego nestora 
polskiej fotografii arty
stycznej.
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8. Janusz Ciborowski (z lewej) 
podczas otwarcia wystawy w In
stytucie Kultury Polskiej w Lon
dynie; z prawej Janusz Sikora- 
-Śikorski, organizator i spon
sor wystawy (fot. Krzysztof 
Malski)

Pięć lat po wspomnianej 
pierwszej wystawie część 
kolekcji zaprezentowano 
w Piwnicy Gotyckiej 
Zamku Królewskiego w 
Warszawie w 1990 r., 
dokąd przybyły mieszka
jące już wtedy w War
szawie córki Marszałka. 
Najpoważniejszą jednak 
dotychczas wystawą, 
przedstawiającą po raz 
pierwszy zdecydowaną 
większość zbiorów, była 
starannie przygotowana 
ekspozycja zorganizowa
na w 1991 r. przez Mu
zeum Okręgowe w Su
wałkach, mieście rodzin
nym kolekcjonera. Trwa
ła ona pół roku i była 
znaczącym wydarzeniem 
kulturalnym w regionie. 
Podczas jej trwania zor
ganizowano ponadto se
sję naukową poświęco
ną Józefowi Piłsudskie
mu. Pierwszą poza gra
nicami kraju wystawę 
zorganizowano w 1993 r. 
w Instytucie Kultury 

Polskiej w Londynie, 
gdzie udostępniono zwie
dzającym wybraną część 
kolekcji. Była ona w 
swoim rodzaju pierwszą 
po wojnie ekspozycją 
prywatnego kolekcjonera 
z Polski na obczyźnie. 
Warto nadmienić, że 
wszystkim wystawom 
Janusza Ciborowskiego 
patronowały komitety ho
norowe, których człon
kami było wiele znamie
nitych osobistości z kra
ju i zagranicy.
Należy dodać, że niedłu
go zostanie wydany w 
bibliofilskim nakładzie 
opracowany przez kolek
cjonera katalog więk
szości piłsudczanów znaj
dujących się w jego zbio
rach. Będzie to pionier
ska praca, jeśli chodzi o 
liczbę i różnorodność 
eksponatów przedstawio
nych za pomocą barwnej 
i czarnobiałej fotografii. 
Stanowić będzie ponadto 
doskonały materiał uzu
pełniający do opubliko
wanych w ostatnich la
tach książek, albumów i 
antologii dotyczących 
Józefa Piłsudskiego.

Ryszard Piotr Mętrak 

Ratować, 
co można!

O zamku w Czorsztynie pi
saliśmy w „Spotkaniach z 
Zabytkami” wielokrotnie 
(m.in. w 1981 r.), głównie 
w kontekście zagrożeń 
związanych z budową ze
społu zbiorników wodnych 
Czorsztyn-Niedzica. Prob
lem zagrożeń i strat powo
dowanych przez tę inwe
stycję jest nadal aktualny, 
lecz tym razem chcemy 
przekazać Czytelnikom in
ną wiadomość: zamek 
czorsztyński jest już otwar
ty dla zwiedzających!
Kilka słów przypomnienia 
historii zamku. Zamek w 
Czorsztynie, jako warownia 
królewska i przez kilka wie
ków siedziba starosty, 
strzegł granicy państwowej 
na Dunajcu i ważnej drogi 
prowadzącej na Węgry. 
Zweryfikowane przez hi
storyków źródłowe wiado
mości o zamku pochodzą z 
XIV w., lecz datowanie 
znalezisk archeologicznych 
potwierdza tradycję (prze
kazaną m.in. przez Jana 
Długosza) o jego począt
kach w XIII w. Na zamku 
przebywali monarchowie, 
bywał także pod panowa
niem awanturników i 
zdrajców. Popadł w ruinę po 
spaleniu od pioruna w 
1790 r. — niemal symbolicznie 
wraz z początkiem zaborów 
i upadkiem Rzeczypospoli
tej. Jako malowniczo poło
żona w krajobrazie Pienin 
ruina, utrwalony został w 
licznych rysunkach, obra
zach i grafikach epoki Ro
mantyzmu; na jego temat 
powstała nawet opera.
Koncepcja konserwatorska 
zabezpieczenia ruin, opra
cowana przez niżej podpi
sanego jeszcze na początku 
lat osiemdziesiątych, przy 
konsultacji prof. Alfreda 
Majewskiego, zakłada 
utrzymanie (z drobnymi 
korektami) tej romanty
cznej sylwety ruin jako 
cząstki naszego dziedzictwa 
kultury, a także elementu 

krajobrazu Pienin. Przy 
utrzymaniu sylwety zakła
da się jednocześnie wydo
bycie, uczytelnienie oraz — 
o ile jest to konieczne — 
uzupełnienie elementów 
struktury zabytkowej. Pra
ce archeologiczne, prowa
dzone w latach 1963-1966, 
1973-1978 i od 1990 r. 
do chwili obecnej, odsłoni
ły m.in. dobrze zachowa
ną kondygnację przyziemia 
zamku górnego oraz intere
sujące fragmenty zamku 
średniego. Dla zabezpie
czenia wydobytych z ziemi 
wnętrz zamku, konstruk
cyjnego wzmocnienia struk
tury murów i umożliwie
nia zwiedzania, przewi
dziano odtworzenie stro
pów, m.in. nad wspomnia
nym przyziemiem zamku 
górnego, w baszcie Bara
nowskiego i tzw. Zieleńcu. 
Dzięki wysiłkom mgra 
Adama Szybowicza (obec
nie pełnomocnika general
nego konserwatora zabyt
ków d.s. ochrony zabytków 
zalewu Czorsztyńskiego) 
rozpoczęto w 1992 r. inten
sywne prace budowlane i 
konserwatorskie, zmierza
jące do zrealizowania po
wyższej koncepcji zabez
pieczenia i udostępnienia 
ruin. Prace finansowane są 
z kilku źródeł — z funduszy 
Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, Pienińskiego Parku 
Narodowego oraz z fundu
szy przekazanych przez in
westora zbiorników wod
nych, tj. Okręgową Dyrek
cję Gospodarki Wodnej w 
Krakowie.
W pierwszej kolejności 
zrealizowano prace przy 
wzmocnieniu i zabezpie
czeniu tzw. muru tarczo
wego — prawdopodobnie 
najstarszego elementu zało
żenia obronnego, datowa
nego na XIII w. Potężny, 
sięgający kilkunastu me
trów wysokości mur wy
magał m.in. zastrzyków za
prawy cementowej, spe-
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1. Plan zamku w Czorsztynie: A 
— zamek górny, B — zamek 
średni, C — zamek dolny, D — 
wieża, E — brama (według B. 
Guerquina)
2. Prace przy zabezpieczaniu 
murów zamku górnego (marzec 
1994 r.)

w tej części reliktów, m.in. 
kutej w skale studni. W po
zostałej części dziedzińca 
po odgruzowaniu zrekons
truowano nawierzchnię — 
bruk z otoczaków.

cjalnej izolacji korony mu- 
ru, starannego uzupełnie
nia wątku i spoinowania 
oraz zabezpieczenia przez 
hydrofobizację (tzn. nasą
czenie preparatami zmniej
szającymi wchłanianie wo
dy).
Zgodnie z projektem nad 
odsłoniętymi przez archeo
logów pomieszczeniami 
przyziemia zamku górnego 
wykonano stropy o kons
trukcji stało wo-żelbeto we j, 
lecz o formie nawiązującej 
do układu historycznego. 
Oprócz odtworzenia histo
rycznych wnętrz uzyskano 
w ten sposób także tarasy 
widokowe w poziomie 
dawnego piętra. Widok z 
tych tarasów jest jedną z 

atrakcji zamku — wzrok 
obejmuje dolinę Dunajca, 
zamek w Niedzicy, Zielone 
Skałki, a w dali — łańcuch 
Tatr. Mury tej części zam
ku wymagały podobnych 
prac jak mur tarczowy. 
Szczególnym problemem 
było zabezpieczenie odchy
lonych od pionu „iglic”, tj. 
wysokich i wąskich frag
mentów ścian. Uzyskano to 
poprzez wbudowanie w 
mury poprzeczne ściągów 
żelbetowych oraz rekons
trukcję łęków nad otwora
mi okiennymi.
Stropem z tarasem i zada
szeniem przekryto także 
wschodnią część dziedzińca 
zamku górnego. Wymagała 
tego ochrona zachowanych

Przywrócone dzięki pra
com sale zamku górnego to: 
sień, sala straży, pomie
szczenie gospodarcze i 
piwnica. W łączącej wejście 
od strony zamku średniego 
z dziedzińcem zamku gór
nego sieni zachowały się 
cenne relikty: fragment au
tentycznego bruku z oto
czaków, strzelnica (później 
zamurowana i wykorzysta
na do przeprowadzenia ka
nału dymowego, prawdo
podobnie z pieca chlebo
wego), fragmenty gotyckiej 
bramy. W trakcie prac ar
cheologicznych w tym po
mieszczeniu odnaleziono 
potrzaskane fragmenty ka
miennych detali architek
tonicznych. Po złożeniu 

okazało się, że jest to nie
mal cały portal z inskrypcją 
starosty Jana Baranowskie
go z XVII w. Fragmenty 
poddano konserwacji — 
wzmocniono, sklejono i 
uzupełniono. W najbliż
szym czasie portal zostanie 
ponownie osadzony na 
swoim miejscu. W pomie
szczeniu zlokalizowanym 
przy sieni znajdowała się 
być może sala straży z dob
rze zachowaną strzelnicą, 
pierwotnie gotycką, prze
budowaną przy dostawie
niu skarpy do muru obwo
dowego. W sali tej, podob
nie jak w sieni, w ściany 
włączono fragmenty skały, 
wykute do kształtu pomie
szczenia. Z kolei w pomie
szczeniu gospodarczym z 
reliktami pieca i dobrze za
chowanymi szafkami ścien
nymi zwracają uwagę dwa 
gotyckie otwory drzwiowe: 
wejście z dziedzińca i przej
ście do piwnicy. Piwnica ta 
ma autentyczne kolebkowe 
sklepienie i dobrze zacho
wane gotyckie wątki ścian.
Szybki postęp prac pozwo
lił na udostępnienie w lipcu 
1994 r. opisanej części 
zamku zwiedzającym. Z 
uwagi na prace w dalszych 
częściach tymczasowe 
wejście dla turystów urzą
dzono od strony południo
wej — pomostem i scho
dami wzdłuż muru obwo
dowego. W lipcu i sierpniu 
br. zamek zwiedzało już 
500-700 turystów dziennie! 
Prace na zamku górnym — 
to tylko pierwszy etap sze
roko zakrojonych prac ba
dawczych i konserwator
skich. Pod względem mery
torycznym pracami kieruje 
zespół z udziałem mgra 
Adama Szybowicza (oprócz 
nadzoru konserwatorskiego, 
kierującego badaniami ar
cheologicznymi), niżej pod
pisanego jako głównego pro
jektanta, dra Stanisława Kar
czmarczyka (specjalisty w 
zakresie konstrukcji i tech
nologii budowlanych) oraz 
mgra inż. arch. Waldemara 
Niewaldy (badania archi
tektoniczne); głównym wy
konawcą prac jest firma 
inż. Bronisława Szczepa
niaka ze Szczawnicy.
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W sierpniu br. prowadzone 
były prace przy odgruzo
waniu i badania archeolo
giczne zamku średniego.

Tuż przy wejściu na zamek 
górny odkryto relikty baro
kowej klatki schodowej z 
kamiennymi detalami ar
chitektonicznymi i frag
mentami tynków z napisa
mi. Wykonano też pierwszy 
strop w baszcie Baranow
skiego. Wypełnienie wiel
kiej wyrwy w ścianie po
łudniowo-zachodniej i 
odtworzenie stropów jest 
niezbędne dla spięcia mu
rów i konstrukcyjnego za
bezpieczenia baszty. Poz
woli to także na uzyskanie 
dalszych pomieszczeń 
użytkowych. Nie będzie 
natomiast — zgodnie z wy
żej wspomnianą tendencją 
zachowania sylwety ruin — 
odtwarzane trzecie piętro 
baszty. Na tym poziomie 
projekt przewiduje kolejny 
taras widokowy na trzy 
pasma górskie — Pieniny, 
Gorce i Tatry. Po zabez

pieczeniu i udostępnieniu 4 
baszty Baranowskiego i 
przyległego aneksu tzw. 
Zieleńca — planowane są 
prace na zamku dolnym.

Jak można zorientować się 
z powyższego, krótkiego 
opisu prac, zabezpieczenie 
zamku w Czorsztynie jest 
próbą nowego podejścia do 
problemu konserwacji ruin. 
Nie jest to odbudowa zam
ku — nie ma do tego ani 
odpowiednich podstaw do
kumentacyjnych, ani uza
sadnienia konserwatorskie
go. Różni się też od angiel
skiej szkoły konserwacji 
ruin, wykluczającej wszelką 
rekonstrukcję. Jest to me
toda konserwacji, w której 
rekonstrukcja ma funkcję 
ściśle służebną w stosunku 
do oryginału — służy jego 
zabezpieczeniu, wzmoc
nieniu, uczytelnieniu i 
umożliwia użytkowanie. 
Zgodnie z zasadą Karty 
Weneckiej rekonstrukcja 
kończy się tam, gdzie za
czyna się domysł.

Gospodarzem i użytkowni
kiem zamku jest Pieniński 
Park Narodowy, którego 
dyrektor, mgr Andrzej 
Szcocarz, jest jednym z orga
nizatorów prac. Zamek jest 
położony na terenie rezer
watu przyrodniczego nale
żącego do PPN. Zgodnie z 
najnowszymi tendencjami 
konserwatorskimi rezerwat 
ten ma prezentować jedno

cześnie wartości przyrodni
cze i kulturowe. W samym 
zamku, w opisanych wnę
trzach zamku górnego pla
nowana jest ekspozycja 
muzealna, prezentująca hi
storię i architekturę obiek
tu. Znajdą się na niej m.in. 
najciekawsze znaleziska ar
cheologiczne i detale archi
tektoniczne. Dla obsługi 
ruchu turystycznego prze-
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3.4. Pierwsi zwiedzający na tarasie zamku górnego (lipiec 
1994 r.)
5.6. Prace archeologiczne na zamku średnim: odsłonięte 
przejście do zamku górnego (5) i obramienie okienka (6)
7. Strzelnica przy sieni zamku górnego
8. Zaczątek ekspozycji w jednej ze zrekonstruowanych sal 
zamku górnego
(zdjęcia: 2,3,5,6,7 — Piotr Stępień, 4,8 — Jan Przypkowski)

widuje się niewielkie, lecz 
stylowe zaplecze gastrono
miczne. Być może na teren 
obok zamku przeniesiony 
zostanie jeden z drewnia
nych obiektów zabytko
wych z terenu zbiornika 
wodnego.
Prace konserwatorskie w 
obrębie zamku nie wyczer
pują problemu jego zabez
pieczenia, który wiąże się z 

zabezpieczeniem całego 
wzgórza zamkowego. Ta 
sprawa należy do budowni
czych zbiornika wodnego, 
nie zaś konserwatorów. Nie 
sposób, niestety, raz jeszcze 
nie stwierdzić poważnych 
strat, jakie w dziedzictwie 
kulturowym i przyrodni
czym doliny Dunajca po
woduje realizacja zbiorni
ka. Zalanie otoczenia zam

ku pozbawi go naturalnego 
piękna i zniszczy history
czny kontekst przestrzen
ny. Trzeba jednak ratować 
to, co pozostanie.
Kontynuacja prac bada
wczych i konserwatorskich 
wymaga oczywiście dużych 
funduszy — każde dodat
kowe źródło finansowania 
prac jest cenne. Dochód ze 
sprzedaży biletów wstępu 

przeznaczony jest właśnie 
na te cele. Odwiedzając 
zamek w Czorsztynie po
magają Państwo w jego 
konserwacji, w utrwaleniu 
ważnej i barwnej cząstki 
naszej historii i kultury. 
Zamek czorsztyński zapra
sza!

Piotr Stępień
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Akcja dwory

Rodziewiczówna 
w Żerominie

Stare dęby w Żerominie 
przypominały Marii Ro
dziewiczównie (1864 — 
1944) jej dom w Hruszo- 
wej. Kilka drzew rosło w 
pobliżu dworu — jedno, 
potężne, osłaniało konara
mi zabudowania gospodar
cze, dwa inne, splecione ze 
sobą, wytyczały granicę 
ogrodu. Także tutejsze 
stawy, zakryte tatarakiem i 
trzciną, szare i posępne w 
zimowym powietrzu, przy
nosiły coś z nastroju poles
kiego krajobrazu. Właści
ciel majątku, Aleksander 
Mazaraki, starał się jak 
mógł rozproszyć niewesołe 
myśli i przywrócić autorce 
Lata leśnych ludzi nadwąt

lone przygodami wojen
nymi siły. Zbliżał się właś
nie schyłek roku 1939.
W pięćdziesiątą rocznicę 
zarządzania rodzinnym ma
jątkiem w Hruszowej na 
Polesiu otrzymała Maria 
Rodziewiczówna od tam
tejszych chłopów pamiąt
kowy album z dedykacją: 
„ Sprawiedliwej Pani i Mat
ce za 50 lat wspólnej pracy”. 
Dobre stosunki z włościa
nami trwały jednak tylko 
do chwili wkroczenia wła
dzy radzieckiej. Utworzony 
z miejscowej ludności ko
mitet przejął dwór i mają
tek w Hruszowej, nie pozo
stawiając pisarce wątpliwoś
ci, co ma dalej czynić. Wy

starała się więc o fałszywe 
dowody tożsamości i prze
kroczyła Bug, kierując się w 
stronę Warszawy. Niestety, 
oddziały Wehrmachtu nie 
przypominały w niczym 
dobrodusznych landsztur- 
mistów, z którymi Rodzie
wiczówna zetknęła się w 
1915 r. na Polesiu. Mimo 
podeszłego wieku pisarkę 
skierowano do obozu 
przejściowego w Łodzi przy 
ul. Łąkowej, gdzie chora i 
niedożywiona przetrwała 
kilka tygodni. Szczęśliwym 
trafem odnalazła ją tam za
przyjaźniona rodzina Ma- 
zarakich, która nie tylko 
wydobyła ją z obozu, ale 
zabrała zaraz na rekonwa
lescencję do swego mająt
ku w Żerominie koło Tu
szyna, niedaleko Łodzi. 
Kiedy Rodziewiczówna 
powróciła do zdrowia i na
brała ponownie ochoty do 
życia, wczesną wiosną 1940 
r. opuściła Żeromin i udała 
się do Warszawy. Po raz 
drugi zaopiekowała się nią 
rodzina Mazarakich po

Powstaniu Warszawskim 
— przygarnęła w swym 
domu w Żelaznej koło 
Skierniewic, a następnie 
umieściła w leśniczówce w 
Leonowie, gdzie pisarka 
zmarła 6 listopada 1944 r. 
Rodziewiczówna żywiła 
kult dla drzew i lasu — mówi
ła o nich, że tworzą wielki 
pomnik przyrody. Szum 
boru towarzyszył jej także 
w ostatnich, chwilach. Ma
jątek w Żerominie był 
własnością rodziny Maza
rakich, o której powiada 
się, że przed kilkoma wie
kami przybyła do Polski z 
Grecji. Niesiecki wymienia 
Jana Mazarakiego, posła 
Jana III Sobieskiego do 
Persji, który ożenił się z 
Konstancją Kruzerówną, 
łowczanką inflancką. Her
bem rodziny Mazarakich 
był znak Newlin, przed
stawiający złotą strzałę z 
krzyżem pośrodku, między 
dwiema gwiazdami na błę
kitnym polu. Kształt tego 
herbu przyszedł z Niemiec 
do Polski wraz z rodziną 
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Ronnenbergów; jeden z 
członków tej rodziny poległ 
w bitwie pod Newlem (stąd 
nazwa herbu).
Dobra w Żerominie, poło
żone wzdłuż drogi prowa
dzącej z Tuszyna do Czar
nocina, przeszły w ręce 
Mazarakich przez ożenek w 
połowie ubiegłego stulecia. 
Składały się na nie pola or
ne, lasy, dwór z zabudowa
niami gospodarczymi oraz 
kilka stawów rybnych. 
Trudno było dla nich o lep
szego gospodarza niż ostat
ni właściciel Zeromina, 
Aleksander Mazaraki, pre
zes Związku Organizacji 
Rybackich. Był on nie tylko 
dobrym administratorem, 
ale także praktykującym 
politykiem. Po zakończeniu

1.2. Ruiny dworu w Żerominie: od 
strony ogrodu (1) i od strony pół
nocnej (2)
3. Jeden z tzw. belwederków — 
dobrze zachowany budynek 
dworski

(zdjęcia: Bohdan Olszewski)

pierwszej wojny światowej 
wchodził w skład delegacji 
polskiej na rozmowy poko
jowe w Paryżu, a w latach 
międzywojennych pełnił 
funkcję wiceprezesa Towa
rzystwa Kredytowego Zie

mskiego. Dziś stawy są po 
części zarośnięte, rozwle
kłe, nieco senne. Osobli
wością dawnego majątku 
pozostają budynki dwor
skie, zwane belwederkami. 
Mieszkała w nich służba: 
karbowy, włodarz, gajowy i 
„szwajcar”, odpowiedzial
ny za bydło w oborze.
Dwór przetrwał niemiecką 
okupację, administrację 
PGR, a nawet umieszczenie 
w nim klubu młodzieży 
wiejskiej — spalił się dopie
ro przed kilku laty, podczas 
wiosennego wypalania traw 
w obejściu. W zachodzą
cym słońcu budynek wyg
ląda jak szkic do powieści 
Walerego Łozińskiego Za
klęty dwór. Wychodzący na 
ogród, wsparty na czterech 
kolumnach ganek spoziera 
na resztki dawnej fontanny; 
na piętrze zachował się ła
godnie profilowany szczyt, 
pod którym straszą oczodo
ły okien pozbawione szyb. 
Wstępując od frontu po 
szeroko założonych scho
dach, można zajrzeć do 

wypalonego wnętrza — w 
pokojach pod zarywającym 
się dachem wyrosły już kil
kuletnie drzewka. Nad ca
łością czuwają stożkowe ki
kuty kominów.
Podobne były losy wielu

innych polskich dworów, w 
tym także domu Rodziewi
czówny w Hruszowej. 
Według danych zaczerp
niętych z Dziejów rezyden
cji na dawnych kresach 
Rzeczpospolitej R. Aftana- 

zego, dwór w Hruszowej 
został spalony w czasie 
ostatniej wojny i rozebrany 
do fundamentów, a otacza
jący go ogród wycięty. 
Dom ten w czasie ponad 
stuletniego istnienia obrósł 

w ciekawe historie i nie 
mniej interesujące ekspona
ty. Znajdować się tam mia
ło oryginalne łóżko-szafa, 
które pisarka kazała spo
rządzić według przywie
zionych ze Skandynawii 
wzorów. Wchodziło się doń 
po schodkach opatrzonych 
napisem: „ Uczynionym prze
dnie, służyć w noc i we 
dnie”. Rodziewiczówna, 
przepadająca podobno za 
różnego rodzaju senten
cjami, ułożyła dla odwie
dzających dwór gości spe
cjalny dekalog, który za
wieszony został w sieni na 
widocznym miejscu. Punkt 
piąty stanowił: „Nie bę
dziesz opowiadał, szczegól
nie przy posiłkach, o choro
bach, kryminałach, kalect
wie i smutkach”. Obok 
oranżerii stała pasieka z 
ulami noszącymi imiona 
królów i królowych pol
skich, trochę dalej umie
szczono przeniesioną z bo
ru chatę „leśnych ludzi”, a 
koło domu rósł sędziwy dąb 
„Dewajtis”.
Niewielkie są widoki na od
budowanie domu Marii 
Rodziewiczówny w Hru
szowej, znacznie większe 
zapewne ma dwór w Zero- 
minie. W tym roku mija 
130 rocznica urodzin pisar
ki oraz pięćdziesięciolecie 
jej śmierci.

Bohdan Olszewski
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Naprawdę 
piękny dwór

Akcja dwory

Dwór w Śleszynie w 
dawnym powiecie kut
nowskim należy z pew
nością do najpiękniej
szych klasycystycznych 
siedzib ziemiańskich na 
Mazowszu. Kiedy 27 
marca 1993 r. wjecha
liśmy na jego obszerny 
dziedziniec, oczom na
szym ukazała się rozłoży
sta piętnastoosiowa bu
dowla z okazałym joń- 
skim portykiem pośrod
ku i wydatnymi ryzali
tami na skrajach. Portyk 
jest o kondygnację wyż
szy od parterowego kor
pusu, zatem dla zacho
wania równowagi nie 
znany dotąd architekt 
zwieńczył trójkątnymi 1 
frontonami ryzality skraj
ne. Skąd my znamy 
ten dwór? — zapytywa
liśmy samych siebie, 
choć byliśmy pewni, że 
jesteśmy tu po raz pier
wszy. Oczywiście z tele
wizji! Znają go również 
Czytelnicy, którzy oglą
dali wznowiony niedaw
no piękny serial „Zaklęty 
dwór”, według znanej 
powieści Walerego Ło
zińskiego, w reżyserii 
Antoniego Krauzego, 
gdzie „grał” rolę siedzi
by Juliusza Zwirskiego w 
Oparkach. Gorąco dora
dzamy Czytelnikom od
wiedzenie tego dworu, 
mimo że położony jest 
dość daleko od Warsza
wy. Do Sleszyna trzeba 
dojechać szosą przez So
chaczew i Łowicz, gdzie 
skręcamy na drogę w 
stronę Kutna, mijamy 
Zduny, w Klotyldowie 
skręcamy na północ i po 
kilku kilometrach je
steśmy na miejscu.

O samej miejscowości 
wiemy niewiele. W dru
giej połowie XVI w. sta
nowiła własność rodziny 
Śleszyńskich herbu Wie
niawa. Regestr pobo
rowy z 1576 r. ^wymie
nia Marcina Śleszyń
skiego w Śleszynie Wiel
kim i Macieja Śleszyń
skiego w Śleszynie Ma
łym. O Marcinie Śle
szyńskim wiemy, że był 
wojskim ziemi gostyniń- 
skiej, zmarł w 1578 r., a 
nagrobek jego i jego żony 
znajduje się w kolegiacie 
łowickiej. Śleszyn w po
siadaniu rodziny Śle
szyńskich pozostawał

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski) 

najprawdopodobniej je
szcze w XVII w. Kiedy 
wydostał się z ich rąk — 
w obecnym stanie badań 
nie wiadomo. Według 
Słownika Geograficznego 
Królestwa Polskiego do

bra w XIX w. stanowiły 
własność Pruszaków 
herbu Leliwa.
Kilka słów o tej rodzinie. 
Pruszakowie, jak czyta
my w herbarzu szlachty 
polskiej Seweryna Uru- 
skiego, wywodzili się od 
pruskiej rodziny noszą
cej nazwisko Preuss i 
dlatego pisali się niekie
dy „Preuss genannt Pru
sak”. Uruski przypu
szcza, że nazwisko mogli 
wziąć od wsi Prussy w 
Prusach Zachodnich lub 
spolszczywszy się prze
łożyli rodzinne nazwisko 
Preuss na polskie Pru
szak. Jedna ich odnoga 
od majątku Bieniewice 
wzięła przydomek „Bie- 
niewski”, który z czasem 
wielu z nich przyjęło ja
ko nazwisko. Pruszako
wie w drugiej połowie 
XVIII w. doszli w Rze
czypospolitej do godnoś

ci senatorskich: Józef w 
1766 r. został kasztela
nem gdańskim, a po jego 
śmierci godność tę 
otrzymał w 1775 r. syn 
Tomasz. W XIX w. na 
czoło rodziny wysunął 
się Aleksander Pruszak, 
dziedzic dóbr Żychlin, 
radca powiatu warszaw
skiego (1813), „jeden z 
najzabieglejszych gospo
darzy swego czasu” (jak 
pisze o nim Uruski), 
ożeniony z Marianną 
Skarżyńską. Synowie je
go: Tomasz (dziedzic 
Śleszyna) i Konstanty 
(właściciel dóbr Czubin) 
w 1839 r. zostali wylegi
tymowani ze szlachectwa 
w Królestwie Polskim.
Najbardziej interesuje 
nas Tomasz, przypu
szczalny fundator dworu 
w Śleszynie, wiemy jed
nak o nim bardzo mało. 
W 1832 r. poślubił

1.2. Elewacja frontowa w róż- 2 
nych ujęciach
3. Portyk elewacji frontowej
4. Elewacja ogrodowa
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Sewerynę Żochowską 
(1819-1905), późniejszą 
znaną poetkę i powieś
ciopisarkę, która po jego 
śmierci ponownie wyszła 
za mąż w 1864 r. za 
Franciszka Duchińskie- 
go, historyka i etnografa, 
zagorzałego przeciwnika 
idei panslawistycznej. 
Dobra Śleszyńskie w 
XIX w. były bardzo roz
ległe. Należały do nich 
folwarki: Klotyldów,
Zosinów, Trzciniec i 
Kamilów. Nie wiemy, w 
jakich okolicznościach 
Sleszyn przeszedł do ro
dziny Froelichów, do 
której należał do 1945 r. 
Ze Spisu ziemian Rze
czypospolitej Polskiej w 
roku 1930, opracowane
go przez Tadeusza Epsz- 
teina i Sławomira Gó
rzyńskiego, dowiaduje
my się, że właścicielem 
majątku był wówczas 

Władysław Froelich, a 
obszar dóbr wynosił 500 
ha.
W 1939 r. narożnik po
łudniowo-wschodni dwo
ru został zniszczony, 
po czym odbudowano go 
z zachowaniem dawnej 
formy. Po wojnie dwór 
odnowiono, przez jakiś 
czas mieściły się tu biura 
prezydium rady naro
dowej, a następnie, po 
ponownym remoncie, ulo
kowała się szkoła podsta
wowa. Dwór zachował 
do dziś tylko swą piękną 
szatę zewnętrzną, z daw
nej dekoracji wnętrz nie 
przetrwało nic.
Tyle historii, a teraz 
przyjrzyjmy się uważnie 
architekturze tego za
bytku i spróbujmy 
umieścić ją w czasie. 
Maria Kossakowska, au
torka dokumentacji ^hi
storycznej dworu w Sle- 

szynie (1957) datowała 
go na lata 1830-1840. 
Naszym zdaniem hipo
teza ta jest słuszna, 
dodajmy jeszcze, że je
go architektura zosta
ła ukształtowana w krę
gu późnoklasycystycznej 
działalności Adama Idź- 
kowskiego. Jeśli przyj- 
miemy tę hipotezę, to 
fundatorem pięknej sie
dziby mógłby być tylko 
Tomasz Pruszak. Może 
dalsze badania pozwolą 
na uściślenie tego zagad
nienia. Dwór, mimo sil
nie wydłużonego planu, 
odznacza się dobrymi 
proporcjami i ma bardzo 
starannie opracowany 
detal. Zamiłowania fun
datora do rolnictwa zna
lazły wyraz w dekoracji 
frontonu portyku. Znaj- 
dziemy tam rozmaite ak
cesoria rolnicze, jak: 
brona, konewka, kosa, 

okno w formie serliany 
zostały rozdzielone kane- 
lowanymi kolumienkami 
doryckimi. Ażeby uni
knąć wrażenia monotonii 
tej elewacji, architekt 
osadził przedostatnie 
okna z obu stron w płyt
kich wnękach i ujął ta
kimi samymi kolumien
kami. Bardzo to orygi
nalny pomysł świadczący 
o dużej inwencji projek
tanta. W sumie architek
tura dworu Śleszyńskiego 
swym poziomem zna
cznie przerasta miejsco
wy późnoklasycystyczny 
kościół parafialny Św. 
Aleksandra, powstały, jak 
chce Katalog Zabyt
ków Sztuki około 1836 r., 
fundowany najprawdopo
dobniej również przez 
Pruszaków.
Wnętrza dworu w Śle- 
szynie miały układ dwu- 
traktowy. Zatraciły swój

3

grabie, pług i ul, ponadto 
drzewo owocowe i słoń
ce. Podobnie dekorowa
ny jest fronton późnokla- 
sycystycznego pałacu w 
niedalekim Dobrzelinie.

Elewacja ogrodowa dwo
ru Śleszyńskiego jest zu
pełnie odmienna w na
stroju od frontowej. Pię
trowy ryzalit środkowy 
zwieńczono uskokowym 
szczytem, a drzwi salonu 
jak również znajdujące 
się nad nimi trójdzielne

pierwotny charakter w 
czasie powojennych 
przeróbek. Niemal zu
pełnej dewastacji uległ 
park krajobrazowy ota
czający dawną siedzibę 
ziemiańską.
Drogi Czytelniku, od
wiedź Śleszyn jak naj
prędzej, zanim użytkują
ca dwór szkoła podsta
wowa „zajeździ go na 
śmierć”, jak mawiają hi
storycy sztuki.
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Zamkowe 
życie

Niewielki zamek La Verre- 
rie wzniesiony został około 
50 km na południe od Loa
ry, wśród lasów i pól pro
wincji Berry. Położony jest 
nieco na uboczu w stosun
ku do głównej trasy tury
stycznej, w połowie drogi 
między Gien i Bourges. 
Nie jest to obiekt wysokiej 
klasy, stanowi jednak do
skonały przykład, jak ze 

skiem) czekają stylowe po
koje, uroczysta kolacja z 
gospodarzami, będąca za
razem popisem francuskiej 
sztuki kulinarnej.
Jest to więc miejsce, 
gdzie można poznać życie 
zamku. Tak właśnie — „La 
vie de chateau” — nazywa 
się jedna z najważniejszych 
organizacji, zrzeszająca po
dobne rezydencje-hotele, 

ryczne powiązania ze Szko
cją, a także na wyjątkowo 
malownicze położenie — 
cieszy się dużym powodze
niem.
Nazwa zamku pochodzi 
od dawnej huty szkła znaj
dującej się podobno w tym 
miejscu. Jest to rezydencja 
o dwu skrzydłach miesz
kalnych i trzecim utworzo
nym przez kaplicę i budy
nek bramny — skupione 
wokół kwadratowego dzie
dzińca. Z czwartej, za
chodniej strony znajdował 
się pierwotnie mur, który 
wyburzono, aby otworzyć 
widok na jezioro. Skromny, 

głównie ze względu na inte
resującą historię. Najbliż
sze miasteczko — Aubigny 
— to centrum osadnictwa 
szkockiego we Francji, 
wywodzącego się jeszcze z 
czasów wojny stuletniej. 
Wtedy to król francuski 
Karol VII, zmuszony do 
ucieczki z Paryża, uczynił 
Bourges stolicą swego 
mocno okrojonego króle
stwa. Sojusznikiem Francji 
była wtedy Szkocja, a do
wódca wojsk szkockich, 
John Stuart of Darnley 
otrzymał w 1423 r. posiad
łość Aubigny jako nagrodę 
za wierną służbę. Nato-

skromnej rezydencji można 
zrobić turystyczną atrakcję. 
Zamek znajduje się do dziś 
w prywatnych rękach i 
utrzymywany jest głównie 
z turystyki. W jego wnętrzu 
znajduje się niewielkie mu
zeum, ale większość pokoi 
wynajmowana jest tury
stom. Nie jest to jednak 
zwykły hotel — to raczej 
miejsce, gdzie można po
znać obyczaje francuskiej 
arystokracji, uczestniczyć 
w życiu mieszkańców zam
ku. Na gości (nie klientów, 
lecz właśnie gości — to za
wsze podkreśla się z naci- 

głównie z obszaru Francji, 
lecz także z Wielkiej Bryta
nii, Niemiec i Włoch. 
Organizacja ta powstała 
ponad 100 lat temu, obec
nie liczy około 130 człon
ków — właścicieli podob
nych obiektów; jej głów
nym zadaniem jest promo
cja tych minihoteli. „La 
vie de chateau” wydaje 
własne informatory i prze
wodniki, współpracuje z 
agencjami turystycznymi z 
USA, Włoch, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Szwajca
rii i Hiszpanii. La Verrerie, 
ze względu na swoje histo- 

piętrowy budynek corps de 
logis — to najstarsza część 
zamku, łącząca się od po
łudnia z renesansowym 
skrzydłem, wzbogaconym 
arkadową galerią i dekora
cyjną kamieniarką arkad i 
okien. Trzecie, północne 
skrzydło ma najbardziej 
urozmaiconą bryłę: tworzy 
je smukła kaplica zamkowa, 
zwieńczona wysoką sygna
turką oraz piętrowy budy
nek bramny, przy którym 
zachowały się pozostałości 
dawnej części gospodar
czej.
Zamek jest reklamowany 

miast pierwsza wzmianka o 
zamku w La Verrerie po
chodzi z 1498 r. Wnuk 
Johna, Berault Stuart po 
powrocie z tzw. I wyprawy 
włoskiej, wzniósł kaplicę, 
wschodnie skrzydło miesz
kalne oraz — najprawdo
podobniej — wieżę miesz
kalną, usytuowaną po 
przeciwnej stronie dzie
dzińca. Kolejny właściciel 
— Robert Stuart w 1525 r. 
rozkazał powiększyć zamek 
o galerię „w stylu wło
skim”. Wtedy też wznie
siono budynek bramny i w 
takiej postaci zamek 
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przetrwał do dziś. Następ
ne pokolenia dokonały je
dynie przeróbki okien i 
modernizacji wnętrz, do
stosowując je do potrzeb 
hotelu.
Jako ciekawostkę warto 
dodać, że w 1673 r. zamek 
stał się kością niezgody 
pomiędzy Anglią a Francją. 
Otóż król angielski Karol 
II Stuart był w linii prostej 
spadkobiercą po właścicie
lach La Verrerie. Obejmu
jąc spadek, postawiłby się 
jednak w pozycji wasala 
Ludwika XIV. Z kolei w 
interesach Francji absolut
nie nie leżało pozostawianie 

choćby najmniejszego skraw
ka francuskiej ziemi w rę
kach Anglików. Po długich 
debatach rozwiązano wresz
cie problem: Karol II ofia
rował zamek swej francu
skiej kochance, Luizie de 
Keroualle, a raczej ich sy
nowi, zwanemu później 
diukiem of Richmond. Po
tomkowie diuka zaniedby
wali jednak tę siedzibę, a w 
1842 r. utracili ją za długi. 
Wtedy posiadłość trafiła do 
rąk rodziny de Vogue.
Niewielki zameczek jest ty
powym przykładem archi
tektury francuskiej z prze
łomu XV i XVI w. Najstar

sza, gotycka jeszcze część 
— to corps de logis z cha
rakterystyczną sześciobo- 
czną wieżyczką zawierającą 
schody oraz kaplica. Za
chowała się do dziś pier
wotna polichromia kaplicy 
(podobno spod baroko
wych stiuków odkryła ją w 
1927 r. psotna dziewczyn
ka, która nudząc się pod
czas mszy skubała nadwąt
loną dekorację), portale 
kaplicy i zamku, a wew
nątrz rzeźbione i malowane 
kominki, które dziś są 
główną ozdobą pokoi goś
cinnych. Gotycka kamie- 
niarka zamku jest łączona z 
warsztatami w Bourges — 
wybitnym ośrodku sztu
ki tego okresu. Natomiast 
powstała ćwierć wieku pó
źniej galeria z polichromo
waną salą na piętrze — to 
przykład nakładania się 
włoskich „nowinek artysty
cznych” na miejscowe tra
dycje budowlane. Motywy 
dekoracyjne, jakie odnajdu
jemy w tej części: wole 
oczy, tonda z portretami 

plan Chambord. Zamek La 
Verrerie, choć nie dorów
nuje pod żadnym wzglę
dem słynnym budowlom 
francuskiego Renesansu, 
uchodzi za pierwszy przy
kład recepcji włoskiego Od
rodzenia w Berry.
Dzięki dobrze zorgani
zowanej reklamie miejsce 
cieszy się dużą popularnoś
cią. Przyjeżdżający tu lu
dzie szukają romantycznej 
atmosfery, ciszy i czystego 
powietrza. Wielu turystów, 
otoczonych na co dzień 
nowoczesną zabudową wiel
kich miast, wybiera nocleg 
pod piętnastowiecznym 
stropem, nawet jeśli w po
kojach nie ma lodówek ani 
TV. Z oferty „La vie de cha
teau” korzystają przede 
wszystkim artyści, zako
chane pary, miłośnicy sztu
ki i poszukiwacze przygód. 
Czasem gośćmi zamku są 
znudzeni „hiltonami” mi
lionerzy, a czasem snobi, 
dla których ważny jest uś
cisk dłoni pana hrabiego. 
La Verrerie, a także wiele

1. Zamek La Verrerie
2. Budynek bramny z wjaz
dem na dziedziniec
3. Fasada gotyckiej kaplicy 
z portalem i rozetą
4. Arkadowa galeria w po
łudniowym skrzydle zamku 
i fragment „zamkowego życia" 
— ślub
5. Malowany na porcelanie 
portret księżnej Massalskiej 
lub Zofii Potockiej

(zdjęcia: Elżbieta Pytlarz) 

właścicieli oraz piękne ara
beski na okiennych węga- 
rach, mają swoje wzorce w 
architekturze Florencji czy 
Mediolanu. Przywędrowa
ły do La Verrerie po pow
rocie właściciela zamku z 
tzw. III wyprawy włoskiej. 
Nie wiemy jednak, czy to 
osobiste zainteresowania, 
czy tylko moda nakazała 
Robertowi Stuartowi prze
budowę zamku w nowym 
stylu. Nastąpiło to dość 
wcześnie, zważywszy, że w 
1515 r. zaczęto renesanso
wą przebudowę Blois, a 
dopiero w 1519 r. powstał

innych zamków, organizuje 
zjazdy, sympozja, konfe
rencje, polowania i wesela. 
Zamek sporo zarabia wy
najmując pokoje agencjom 
reklamowym. Jego malow
nicza architektura służy za 
tło do reklam, np. sukien 
ślubnych czy regionalnych 
win.
Ceny za nocleg są dość 
wysokie (ponad 100 USD), 
lecz organizacja wymaga, 
by zapewniono gościom 
pewien standard: o ile po
kój może być nieco niewy
godny (meble powinny być 
stare, lecz często są to po
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prostu zręczne podróbki), 
o tyle łazienka musi być 
komfortowo urządzona i 
wyposażona. Mile widziane 
są dodatkowe atrakcje, np. 
kort tenisowy, lasy i woda 
w okolicy, łódki, konie i 
rowery do dyspozycji gości, 
na niepogodę bilard i bib
lioteka.
Ważne jest nadanie wnę
trzom domowej atmosfery: 
bukiet kwiatów, koszyk 
owoców, czynny kominek 
— to najbardziej typowe 
przykłady. Gościom oferu
je się śniadanie do łóżka, 
a wieczorem zaprasza na 
aperitif i krótką pogawęd
kę. Wbrew pozorom pro
wadzenie takiego miniho- 
telu nie jest sprawą trudną. 
La Verrerie, który oferuje 
gościom 9 pokoi i 2 apar
tamenty, zatrudnia na stałe 
jedynie pokojówkę, ogrod
nika i kucharkę, która zdą
ży jeszcze wyprać hotelową 
pościel. W sezonie do 
sprzątania pokoi i obsługi 
gości przyjmowane są stu
dentki, a wszystkie sprawy 
biurowe i organizacyjne za
łatwiają sami właściciele 
zamku.
Znalazło się też w La Ve
rrerie maleńkie polonikum: 
w jednym z pokoi na ko
modzie stoi niewielki, ma
lowany na porcelanie obra
zek, opisany na rewersie ja
ko portret „Princess Hele
na de Ligne nee Princesse 
Massalska, 1° Vincent Po
tocki, 1892”. Jest to kopia 
znanego pastelu pędzla 
Salvatore Tonciego (obec
nie w Dahlem Muzeum w 
Berlinie). Obraz ten dość 
długo uważano za portret 
„pięknej Bitynki”, czyli Zo
fii Potockiej, i kwestia ta 
nie jest chyba definitywnie 
rozstrzygnięta do dziś. Por
trecik cieszył się dużą po
pularnością pod koniec 
ubiegłego wieku i często 
bywał kopiowany. Jedna z 
takich kopii wykonana zos
tała podobno ręką samego 
markiza de Vogiie.

Elżbieta Pytlarz

Latarnia Umarłych

Wielokrotnie zdarza się, że 
spacerując ulicami naszych 
miast mijamy zabytki dawnej 
sztuki, które giną wśród przy
ciągających oko wielobarw
nych, krzykliwych reklam i 
witryn sklepowych.
Jednym z takich mato zna
nych zabytków jest Latarnia 
Umartych, stojąca przy koś
ciele Sw. Mikołaja w Krako
wie. Wykonana okoto potowy 
XIV w. z ciosów piaskowca, 
ma blisko 6 m wysokości. Na 
wysokim cokole wspiera się 
jej trzon w formie sześciobo- 
cznego prostopadłościanu 
oraz spoczywający na nim 
daszek — ostrosłup o wielo- 
bocznej podstawie. Narożniki 
górnej części trzonu opięte 
są sześciobocznymi filarkami 
wspartymi na podwieszonych 
rozetkach, a ściany pomię
dzy filarkami pokryte są śle
pymi, ostrotukowymi mas- 
werkami. Catość wieńczył 
pierwotnie krzyż, który w XIX 
w. zastąpiony został (nie za
chowaną) rzeźbą Chrystusa. 
U podstawy latarni znajdował 
się niewielki prostokątny 
otwór łączący się z wydrąże
niem trzonu. Przez ten otwór 
wkładano do środka płonący 
kaganek, który następnie 
windowano w górę. Widnie
jące w daszku prześwity 
pozwalały z daleka dostrzec 
światło wysoko umieszczo
nego kaganka.
Początkowo latarnia znaj
dowała się na cmentarzu 
kościelnego szpitala Św. Wa
lentego na Kleparzu, skąd po 
rozebraniu zabudowań szpi
talnych i kościelnych w 1818 
r. została w 1871 r. przenie
siona na obecne miejsce. 
Fakt przeniesienia upamięt
niał stosowny napis na trzo
nie latarni: „Na pamiątkę 
swej familij przestawił 
1871 S. T. Jan Librowski 
przenosiwszy ten pomnik z 
cmentarza Sgo Walentego z 
Kleparza". Wtedy też za
murowano otwór do wciąga
nia kaganka i prześwity w 
daszku, przez które wydoby
wało się światło. Zaślepienie 
otworów spowodowało, że la-

(fot. Michał Myśliński)

tarnia zatraciła swój specy
ficzny charakter.
Latarnia jest bodajże ostat
nim średniowiecznym zabyt
kiem tego rodzaju w Polsce; 
w samym Krakowie znajdo
wały się oprócz niej jeszcze 
cztery latarnie, lecz żadna z 
nich nie dotrwała do chwili 
obecnej. Jako pierwszy zwró
cił uwagę na ten typ zabyt
ków Viollet-le-Duc, który 
wskazując średniowieczne 
latarnie zachowane na tere
nie Francji w Cellefrouin, Ci- 
ron i Antigny przyjmował ich 
gallijską genezę. Le-Duc 
twierdził także, że zwyczaj 
ustawiania takich latarni za
nikł około XIV w. Zabytek 
krakowski pierwszy opubli
kował W. Łuszczkiewicz, da
tując go na XIV w. i wiążąc z 
analogicznymi zabytkami fran

cuskimi, ustalił też miejsce 
pierwotnego jego ustawienia 
oraz określił funkcję, którą 
spełniał.
Latarnia jest pozostałością 
starego, średniowiecznego 
jeszcze obyczaju. Latarnie 
umarłych z nieustannie pło
nącą lampką ustawiano przy 
cmentarzach, na których 
grzebano zmarłych na zara
zę oraz na terenie kościel
nych szpitali-leprosorii, w 
których dotknięci „morowym 
powietrzem” dożywali swych 
ostatnich chwil. Światło ka
ganka ostrzegało zdrowych, 
aby trzymali się od takich 
miejsc z daleka i jednocześ
nie zachęcało do modlitwy za 
zmarłych i chorych.

Michał Myśliński
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Akcja cmentarze

Nad Rawką

Wczesną jesienią 1914 r. ar
mia niemiecka stanęła pod 
Warszawą, austriacka zaś 
pod Przemyślem i Lublinem. 
Jednak na skutek zdobycia 
rosyjskich tajnych dokumen
tów, z których jednoznacznie 
wynikało przygotowywanie 
przez Rosjan znacznych sił 
do zdecydowanego kontra
taku (według planu Rosjanie 
mieli dotrzeć za Odrę), w 
październiku tego roku Pań
stwa Centralne rozpoczęły 
odwrót — Niemcy na Śląsk, 
Austriacy w kierunku Krako
wa. W listopadzie dowództwo 
frontu wschodniego objął 
Paul Hindenburg i rozpoczęła 
się kolejna ofensywa. 11 li
stopada Niemcy zaskoczyli 
Rosjan, zdobyli Łódź i za
trzymali się na linii bagnistej 
doliny rzeki Rawki. Od tego 
momentu przez kilka miesię
cy trwała tu wojna pozycyjna, 
polegająca na wzajemnym 
ostrzeliwaniu głębokich oko

pów i nielicznych obustron
nych wypadach.
Niemcy rozpoczęli pierwsi — 
31 stycznia 1915 r. pod Boli
mowem po raz pierwszy na 
froncie wschodnim użyli ga
zów trojących. Był to chlor 
wydmuchiwany przez żołnie
rzy ze stalowych butli za po
mocą ołowianych węży. 
Choć ze względu na duży 
mróz skuteczność gazu oka
zała się niewielka, warto za
cytować sugestywny opis je
go działania 22 kwietnia tego 
roku pod Ypres na podstawie 
francuskiego raportu: „nasi 
ludzie (...) uczuli kłucie w 
gardle i podrażnienie gardła, 
nosa i oczu, oraz duszności i 
silne bóle w piersiach, chwy
cił ich też nieprawdopodobny 
kaszel. Wielu padło, aby wię
cej już się nie podnieść...” 
Znad Rawki wojska rosyjskie 
wycofały się dopiero w lipcu 
1915 r. wobec działań 
oskrzydlających i wielkiego

1. Kaplica i wejście na cmentarz

2. Detal ogrodzenia cmentarza z 
datą 1914

3.4. Równe szeregi żołnierskich 
nagrobków (3) i jeden z orna
mentowanych nagrobków ober- 
gefrajtra E. Bodena, który zginął 
1 lutego 1915 r. (4)

uderzenia armii niemieckiej 
w kierunku Warszawy.
W okolicach Bolimowa pozo
stało wiele żołnierskich 
cmentarzy i pomników z 
pierwszej wojny światowej. 
Jeden z cmentarzy znajduje 
się we Wsi Bolimowskiej, na 
prawym brzegu Rawki. Jest 
to cmentarz niemiecki, naj
starszy nagrobek pochodzi z 
1914 r„ z okresu walk pozy-

5. Gong pożarowy na rynku w 
Bolimowie wykonany z niemiec
kiego pojemnika na gaz bojowy

(zdjęcia: 1 -4 — Jan Chojnowski, 
5 — Zdzisław Skrok)

cyjnych, ostatni z lipca 1915 
r., kiedy rozpoczęła się nie
miecka ofensywa. Znajduje 
się tu około 200 nagrobków, 
11 płyt epitafijnych wmuro
wano w ścianę kaplicy i w 
ogrodzenie, tylko dwa na
grobki są wolno stojące i 
zdobione wykutym ornamen
tem.
Jeszcze niedawno cmentarz 
był zarośnięty i stopniowo 
dewastowany. We wrześniu 
1993 r. — jak poinformowano 
nas w biurze wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w 
Skierniewicach — z funduszy 
Polskiego Czerwonego Krzy
ża odnowiono kaplicę, ogro
dzenie i nagrobki oraz upo
rządkowano alejki. Kolejny 
żołnierski cmentarz z Wielkiej 
Wojny został uratowany.

(kmn)
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Akcja cmentarze

Cmentarze prowincjonalne

Oryginalne pomniki i zabyt
kowe nagrobki na wielkich 
historycznych cmentarzach 
otoczone są opieką. Dbają o 
nie parafie, rodziny, miłośnicy 
zabytków zrzeszeni w społe

czne komitety. O wiele 
mniejsze szanse na przetr
wanie mają zabytkowe na
grobki na cmentarzach wiej
skich. O te pomniki zwykle 
nie dba już nikt! Nie zawsze 

są to obiekty o wybitnych 
wartościach artystycznych, 
ale ich oryginalność i uroda 
różnych form sprawiają, że 
wchodząc na wiejskie cmen
tarze odruchowo szukamy

1.2.3. Nagrobki z połowy XIX 
w. na cmentarzu w Okrzei

(zdjęcia: Maria Barbasiewicz)

najstarszych kwater. Tu 
właśnie odnaleźć możemy 
zrudziałe od rdzy pomniki że
lazne, żeliwne ozdobne krzy
że, standardowe, ale pełne 
wdzięku balustrady. Tu żeli
wo udaje pnący bluszcz, a 
zwykła blacha — brzozowe 
konary.
Obok prezentujemy kilka 
zdjęć z wiejskiego cmentarza 
w Okrzei (woj. siedleckie), 
na którym przetrwało kilka 
nagrobków z XIX w., a wśród 
nich bardzo skromny, bez 
pomnika i ozdób grób matki 
Henryka Sienkiewicza — Ste
fanii z Cieciszowskich Sien- 
kiewiczowej. Nagrobki te, 
skupione w jednym miejscu i 
obrosłe bujnie zielenią, two
rzą jakby wyspę wśród lastri- 
kowych rzędów współczes
nych grobów. Na zdjęciach 
wyglądają nawet „romanty
cznie”, ale ogarnia nas smu
tek, że jesienne wiatry i de
szcze pochylą je jeszcze 
bardziej ku ziemi.
Wszystkie prowincjonalne 
cmentarze w małych mia
steczkach i wsiach polecamy 
opiece mieszkańców, para
fian, uczniów. Może Święto 
Zmarłych skłoni nas wszyst
kich do działań, które pozwo
lą zachować w polskim kraj
obrazie te prowincjonalne, 
swojskie miejsca wiecznego 
spoczynku.

Maria Barbasiewicz

Są w centrum stolicy te
reny nie zabudowane, 

które kuszą inwestorów i pro
jektantów gotową miejską 
infrastrukturą i atrakcyjnym 
położeniem. Do takich należy 
parcela przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 2, tuż obok 
pomnika Kopernika i pałacu 
Staszica, która pozostaje 
wolna od 1913 r. Do pier
wszej wojny światowej stał na 
tym miejscu pałac, zbudo
wany w latach 1769—1772 
dla Kazimierza Karasia, mar
szałka prywatnego dworu 
Stanisława Augusta Ponia
towskiego, tzn. zarządzają
cego całą jego administracją. 
Karaś swoją karierę za
wdzięczał Poniatowskim. Ja
ko drobny szlachcic zaczął 
od służby na dworze Stanis
ława Poniatowskiego, kaszte
lana krakowskiego. Zakoń
czył tę służbę wraz ze śmier
cią protektora w randze jego 
nadwornego marszałka, aby 
później stać się wielce przy
datną i docenianą podporą 
jego syna — króla Stanisława 
Augusta. W zamian, wsparty 
przyjaźnią władcy, osiągnął 
wielkie zaszczyty i objął wiele 
intratnych stanowisk. Był 
więc m.in. administratorem 
poczt koronnych i członkiem 
komisji skarbowej dóbr sto
łowych.
Rezydencję Karasia zapro
jektował wybitny architekt 
Jakub Fontana, zatrudniony 
przy wielu pracach na Zam
ku Królewskim w Warszawie. 
U schyłku życia (zmarł w 
1773 r.) artysta ten łączył w 
tworzonych przez siebie bu
dowlach barokowe kształty z 
klasycystyczną dekoracją; 
do takich też należał pałac 
Karasia. Do jego dekoracji 
barokowej należały m.in.: du
ży balkon z wybrzuszoną kutą 
kratą, rozpięty na pierwszym 
piętrze fasady na szerokość 
ponad trzech osi oraz kartu
sze herbowe o śmiało wyk
reślonych konturach, które 
wieńczyły tę elewację, prze
chodząc w partię dachu. 
Dekorację klasycystyczną 
zaś stanowiły oprawy okien z 
liściastymi girlandami oraz 
wielce interesujące — bo
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Ofiara spekulacji
będące wyrazem nie tylko 
gustu epoki, lecz i wdzię
czności właściciela — owal
ne, płaskorzeźbione meda
liony z podobiznami głowy 
Stanisława Augusta, przy 
czym jeden ukazywał króla 
młodego, drugi — jego wyg
ląd w szóstym roku sprawo
wania władzy.

W końcu XVIII i na progu XIX w. 
zestawienie w tej części Kra
kowskiego Przedmieścia trzech 
atrakcyjnych budowli — pa
łacu Karasia, świątyni domi
nikanów obserwantów i koś
cioła Św. Krzyża, wraz z bu
dynkami towarzyszącymi — 
stworzyło wnętrze urbanisty
czne o dużych walorach ar- 

kutym w metalu ogrodze
niem. O ogródek ten dbano, 
w końcu ubiegłego stulecia 
przeprojektował jego układ 
ogrodnik Franciszek Szanior.

Jeszcze za życia pier
wszego właściciela, od 1772 r. 
część rezydencji dzierżawił 
korpus paziów królewskich. 
W latach dwudziestych XIX w. 
panie Kickie prowadziły w 
niej swój słynny, cosobotni 
salon literacki. Do 1850 r., 

gruntów miejskich — nie 
mógł znaleźć kupca, który 
zapłaciłby mu zadowalająco 
dużo. Teren po pałacu miał 
być podzielony na mniejsze 
działki i sprzedany odpo
wiednio większej liczbie 
chętnych. Po części tak się 
stało, lecz absurd tej decyzji 
przypieczętował wybuch pierw
szej wojny światowej. Główny 
człon parceli zajmowany 
przez korpus pałacu nie zos
tał zabudowany.

1. Pałac Karasia (z lewej) na 
obrazie Marcina Zaleskiego 
„Pomnik Kopernika” z ok. 1830 r.

2. Pałac Karasia przed 1913 r. 
przy placu Akademicznym

3. Współczesny widok otoczenia 
pomnika Kopernika; z lewej stro
ny miejsce po pałacu Karasia, z 
prawej pałac Staszica (siedziba 
PAN) 

tystycznych. Gdy rozebrany 
w latach 1816—1818 kościół 
dominikanów zastąpił tzw. pa
łac Staszica, czyli siedziba 
Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, placyk w ten 
sposób ukształtowany nazy
wano Akademicznym. W 
1830 r. uzupełnił to wnętrze 
„mebel” w postaci pomnika 
Mikołaja Kopernika, stojący 
na gustownie zakompono
wanym skwerze, otoczonym 

przez wiele lat, znany rzeź
biarz Ludwik Kauffmann miał 
w pałacu mieszkanie, a w 
oficynie pracownię. Niewiele 
później przewodnik po War
szawie zaanonsował: „naj
słynniejszy szynk wódek jest 
tak zwany pod Karasiem Wi- 
nawera...".
Rezydencja nadwornego mar
szałka została rozebrana, 
gdyż ostatni jej właściciel — 
spekulujący na zwyżce cen 

Dziś miejsce po Karasiowej 
rezydencji zajmuje parking 
samochodowy, nie stano
wiący bynajmniej komponen
tu żadnej całości. Spiżowy 
Kopernik też otoczony jest 
przez parkujące u stóp jego 
cokołu samochody. A szko
da, bo okoliczna zabudowa 
aż prosi się o lepsze trakto
wanie, w tym — o zamknięcie 
od strony wschodniej budyn
kiem w skali... nie istniejące
go pałacu. Nie łudźmy się 
jednak, że dowolny obiekt, 
byle poprawnie wpisany pod 
względem skali w pierzeję 
ulicy i w jej gabaryt, spełni w 
tym samym stopniu funkcję 
estetyczną i przywróci całość 
równie wyborną, jak ta naru
szona w 1913 r. Miejsce to, 
naznaczone piętnem dawnej 
świetności, wymaga od pro
jektanta szacunku dla tego, 
co minione, rozwagi i dobrego 
smaku, którego nie brakowało 
królowi Stanisławowi Augu
stowi, współtwórcy stra
conego zabytku.

Bożena Wierzbicka
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Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. - 17 tys. zł., OD STYCZNIA 1995 R. — 
20 TYS. ZŁ. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowa
ne są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw, na konto Firmy AMOS, 01—806 Warszawa, ul. 
Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586—77578—136 
(na załączonym na s. 47 przekazie pocztowym prosimy 
podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla prenu
meratorów zamawiających minimum 10 egz. — dodat
kowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenumerata za
graniczna jest o 100% droższa. Firma AMOS nie pobie
ra dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu: 34—65—21.

UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w Firmie AMOS, Wydaw
nictwach ODZ (00—052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
II p., pok. 18) w godz. 9.00—14.00 (tel. 27—00—38) 
oraz w księgarniach warszawskich: „Artystycznej” (ul. 
Mazowiecka 11A, I p.), „Naukowej im. Bolesława Pru
sa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. 
Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea:

BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—Zamek)
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, ul. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zaginiona synagoga

W wydanej w 1990 r. pracy 
Pamiątki i zabytki kultury ży
dowskie] w Polsce czytamy 
opis synagogi w Chrzanowie, 
który mógłby zachęcić do jej 
zwiedzania. Ktokolwiek jed
nak z miłośników sztuki ży
dowskiej udałby się do Chrza
nowa — spotka go rozcza
rowanie, bożnica bowiem 

tów architektonicznych i de
koracyjnych" .

Nasze wiadomości poszerzą 
się, gdy to omówienie po
równamy z zachowanym w 
muzeum w Chrzanowie szki
cem ołówkiem, lawowanym 
sepią, wykonanym w okresie 
międzywojennym. Autorem

Synagoga na szkicu Jana Chwa- 
stowskiego

została rozebrana po 1953 r.

Oto opis synagogi z Katalogu 
Zabytków Sztuki w Polsce, z 
1953 r.:

„Zbudowana 1784-6. Muro
wana. Na rzucie wydłużone
go prostokąta z nowszą do
budówką od pótnocy. Wew
nątrz sala nakryta sklepie
niem zwierciadlanym, w nią 
od zachodu wbudowana ga
leria dla kobiet. Pod galerią 
przedsionek, lokalność słu
żąca do odprawiania modłów 
w tygodniu (chejder szajni) i 
pomieszczenie na schody 
prowadzące do galerii. Dach 
siodłowy, zamknięty od za
chodu szczytem schodowa- 
tym z wnękami. Architektura 
wewnętrzna i zewnętrzna 
skromna, bez żadnych szczegó-

szkicu jest Jan Chwastowski, 
którego sygnatura widnieje 
na rycinie.

Synagoga wzniesiona w la
tach 1784-1786 była muro
wana i otynkowana. Korpus 
budynku stanowiła prosto
kątna wysoka sala mężczyzn, 
nakryta sklepieniem zwier
ciadlanym, powszechnie sto
sowanym w baroku. W salę 
mężczyzn wbudowana była 
od zachodu galeria dla ko
biet, dostępna — jak to za
zwyczaj stosowano w bożni
cach — schodami od ze
wnątrz. Pod galerią znajdo
wał się przedsionek, modli- 
tewnia i składzik na paramen-
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Stara cegielniaty bożnicze. Światła do wnę

trza dostarczały wysokie pół
koliście zamknięte okna. 
Krótszą elewację frontową 
wieńczył szczyt, określany w 
Katalogu jako schodkowy z 
wnękami, na rysunku słabo 
widoczny. Jeśli rzeczywiście 
był to szczyt schodkowy, 
czego nie możemy osądzić, 
byłby to dowód na przebu
dowy w latach późniejszych 
w stylu neogotyku, ale jest to 
tylko domysł.

Ta oryginalna, postawiona na 
owalnym planie budowla z 
drewna znajduje się koło wsi 
Gogółkowo w pobliżu Żnina. 
Dawniej była to cegielnia z 
wysokim kominem wystają
cym w środku dachu i otwar
tymi wjazdami dookoła, któ
rymi wywożono wypalone w 
piecu cegły. Lokalizacja ce
gielni tuż przy torze kolejki 
wąskotorowej z Rogowa do

Żnina i w pobliżu zalanej dziś 
wodą glinianki — ułatwiała 
transport cegieł i surowca. 
Obiekt zbudowany został 
prawdopodobnie przed pier
wszą wojną światową, być 
może nawet przy końcu 
XIX w. Wtedy bowiem trwał 

 

Synagoga w Chrzanowie by
ła więc przykładem skromnej, 
ale typowej budowli, jakie 
wznoszono na terenach byłej 
Galicji, a które do dziś spot
kać można w wielu małych 
miejscowościach.

Izabela 
Rejduch-Samkowa 

Jan Samek

Dawna cegielnia pod Gogótko- 
wem — widoczna spora kubatu
ra obiektu

gwałtowny rozwój gospodar
czy Żnina i okolic, przede 
wszystkim w zakresie pow
stawania różnych zakładów 
przemysłowych. Jednocześ
nie w 1894 r. uruchomiona 
została linia kolejki wąskoto
rowej ze Żnina do Rogowa, 
kilka lat wcześniej kolej nor
malnotorowa doprowadzona 
została do Żnina.

Obecnie znajduje się tu 
coraz słabiej wykorzystywa
ny tartak, rozebrany już został 
piec i komin, obiekt nie jest 
bieżąco konserwowany i ist
nieje obawa, że niezadługo 
zostanie zlikwidowany. Tę 
wartą zachowania i udostęp
nienia turystom cegielnię-tar- 
tak polecamy uwadze służb 
konserwatorskich wojewódz
twa bydgoskiego. Po nie
zbędnym remoncie budynek 
można wykorzystać jako np. 
schronisko młodzieżowe. Mo
że nasi Czytelnicy wiedzą 
więcej na temat prawie stu
letniej cegielni w Gogółko- 
wie? (k)

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie -

WPŁACAJĄCY
imię-------------------------------------------------
nazwisko
kod poczt.-----------------------------------------
adres  

 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  

 
słownie -

 

WPŁACAJĄCY
imię--------------------------------------------------
nazwisko
kod poczt.-----------------------------------------
adres  

 

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
słownie 

 

WPŁACAJĄCY
imię--------------------------------------------------
nazwisko-------------------------------------------
kod poczt.-----------------------------------------
adres  

 

na rachunek na rachunek na rachunek
AMOS AMOS AMOS

Warszawa, ul. Zuga 12 Warszawa, ul. Zuga 12 Warszawa, ul. Zuga 12
PKO VIII O/W-wa PKO VIII O/W-wa PKO VIII O/W-wa

1586-77578-136 1586-77578-136 1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
Zł ..................................

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
Zł ..................................

stempel pobrano opłatę

7I
podpis przyjmującego

Zł ...........................   .
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Spotkanie z książką

Dzieło sztuki i serce
Wydawnictwo Laumann Polska sp. z o.o. (Piechowice koto Je
leniej Góry) wydato już kilka przewodników, m.in.: Katedra 
wrocławska, Zamek Książ, Katedra w Oliwie, a także Wilno i 
okolice, które układają się w edytorsko jednakową serię. W 
tym roku ukazał się przewodnik pt. Kościół Mariacki w Krako
wie pióra Michała Rożka, historyka sztuki i popularyzatora. Jak 
w innych przewodnikach, zwracają uwagę staranne opracowa
nie edytorskie, a także znakomite kolorowe zdjęcia Michała 
Grychowskiego. Jest także plan kościoła z odpowiednimi od
nośnikami do tekstu, a w wypadku ołtarza Wita Stwosza 
schematyczne rozrysowanie poszczególnych scen i ich opi
sy, co znakomicie ułatwia orientację w zawiłościach Stwo- 
szowskiej rzeźby. Książeczkę nazwać można „przewodnikiem 
detalicznym” — w taki bowiem sposób oprowadza nas po 
najmniejszych detalach wnętrza, często razem z ich dziejami. 
„D/a nas to pomnik sztuki, nieustające miejsce kultu, serce 
Krakowa" — tak o kościele Mariackim napisał w posłowiu M. 
Rożek, (s)

Sztukaterie, rekonstrukcje, 

modelowanie, produkcja, montaż 

Katowice, tel. 585-404

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00—052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. 
Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warsza- 
wa, nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna
(okładka s. IV) — 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) 

reklamy mieszczącej się
w profilu pisma — 25 000 000 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyż
ka ceny o 50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo — 4000 zł
— 1 słowo w ramce — 7000 zł
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i 
społecznych opiekunów zabytków — 3000 zł za 
jedno słowo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reportaży
— ceny od 5 do 15 milionów zł (według uzgod
nienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace 
redakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek 
VAT.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH 
USŁUG!

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 23 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 23 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 23 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:
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Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w 1914 r. powstała Polska Organizacja Wojskowa (POW) skie
rowana przeciw zaborcom. Członkiem Komendy Naczelnej POW był Jan Wojsznar Opieliński. 
Nagrobek poświęcony żołnierzom POW i Janowi Wojsznar Opielińskiemu znajduje się na war
szawskich Powązkach — na płycie grobu wykuty został napis: „Z trudu nadmiernego w służbie bez
imiennej zginął przedwcześnie w przededniu wskrzeszenia Ojczyzny”. Jego śmierć nastąpiła 3 listopa
da 1918 r. W 1926 r. na grobie postawiono pomnik, którego twórcą był Edward Wittig (1879-1941), 
autor wielu monumentalnych rzeźb neoklasycznych, m.in. Pomnika Lotnika w Warszawie. Rzeźba 
nazwana „Umierający Bohater” przedstawia konającego żołnierza z mieczem w ręku. W 1933 r. 
analogiczna rzeźba Wittiga, lecz znacznie większych rozmiarów i poświęcona wyłącznie żołnie
rzom POW, postawiona została na pl. Małachowskiego. Jej losy nie są znane, zachował się tylko 
postument. Pomnik ten jest jednym z symboli odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
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Knitzla z Międzyrze
cza (1755 r.)
5. Portret Chlebow
skiej z Borowa koło 
Garwolina z drugiej 
połowy XVII w.

1. Portret Aleksan
dra Bronikowskiego 
z Kurska (1724 r.)
2. Portret nieznane
go szlachcica z dru
giej połowy XVII w.
3. Portret Lucyny 
Charlotty Troschke 
z Kępska (1719 r.)
4. Portret Jakuba

Wizerunki umarłych
W muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim (woj. gorzowskie) znajduje się największy w kraju 
zbiór portretów trumiennych, epitafijnych i akcesoriów staropolskiego obrzędu pogrzebowego. 
Pochodzą one z epoki baroku i są zjawiskiem wyjątkowym, związanym z polską obyczajowością 
XVII i XVIII w. Wizerunki są zazwyczaj dziełem anonimowych artystów, którzy portretowali osoby 
zmarłe na podstawie wcześniejszych obrazów, wspomnień rodziny, rzadziej byli wzywani dołożą 
ciężko chorego lub malowali go po śmierci. We wszystkich wypadkach przedstawiano zmarłych 
jako ludzi żywych i tylko nierealne tło (zwykle błyszcząca blacha), zaduma, zapatrzenie w dal 
i powaga jakby nieobecnych twarzy — świadczą o ich śmierci. Portrety te brały udział w „castra do- 
loris” — wystawnych ceremoniach żałobnych, przymocowywane były do trumien, wieszane 
w kościołach. Zachowane do naszych czasów są znakomitym źródłem poznania dawnych ubiorów 
i ozdób, a także oryginalnymi dokumentami fotograficznymi epoki.


